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N
o ano passado, trouxemos conteú-
do de design relevante para Cam-
pinas, realizando um antigo dese-
jo de colocar nossa região, que é 

uma das mais importantes do país, na rota 
das cidades-design brasileiras. O sucesso 
da primeira edição apontou que esse era 
um caminho desejado por mais pessoas, 
além de mim.

Entender nosso lugar, muitas vezes, depen-
de de um voo mais alto, pra gente conseguir 
se olhar de cima. O mercado de arquitetura 
e decoração, na Região Metropolitana de 
Campinas, é uma locomotiva importantís-
sima da economia e os profissionais que 
fazem parte dela, estão entre os mais com-
petentes do país.

O verbo fazer é muito poderoso e geralmen-
te está acompanhado das palavras criação, 
mudança, movimento. É essa a proposta da 
Semana Design Campinas: trazer reflexões 
que fortaleçam ainda mais nosso mercado 
regional.

Agradeço a cada patrocinador, palestrante, 
apoiador, profissional e parceiro, por acre-
ditarem no design, em Campinas e na força 
das ideias. Se o mundo é do tamanho que 
a gente vê, vamos enxergar cada vez mais. 

Lenine Faria
Organizador
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O 
Senac São Paulo está comemo-
rando sete décadas de história. 
Durante toda sua trajetória, a 
empresa vem transformando a 

vida de pessoas e comunidades por meio 
do conhecimento e da educação para a 
autonomia. Ao longo desse tempo, a insti-
tuição escolhe ser contemporânea a cada 
dia, com foco nas demandas e tendên-
cias do mundo do trabalho. O Curso Téc-
nico em Design de Interiores é a grande 
aposta para área de Design e Arquitetura 
do Senac Campinas juntamente com os 
cursos de formação inicial e continuada. 
Atualmente, a organização está presente 
em 43 cidades do Estado de São Paulo. 
O portfólio oferece produtos educacio-
nais em diversas áreas do conhecimen-

to e modalidades de ensino – cursos li-
vres, técnicos, extensão universitária, 
pós-graduação lato sensu e uma signifi-
cativa agenda de palestras, workshops, 
dentre outras atividades.

Senac
www.sp.senac.br/campinas 
www.facebok.com/senaccampinas
Instagram: @senac.campinas 
R. Sacramento, 490 - Centro - Campinas - SP 
Tel: 19 2117-0600 
Seg-sex 8 -21 / sáb 8 -14 

Senac, um mundo de possibilidades e 
soluções educacionais para pessoas e 
organizações

Acompanhe a gente nas 
redes sociais e no site:

instagram.com/semanadesign
facebook.com/semanadesignoficial
www.semanadesign.com.br

A Semana Design Campinas é um evento 
que promove conteúdo para designers de in-
teriores, arquitetos e outros profissionais do 
segmento. Nesta segunda edição, você pode-
rá conferir palestras, talks, lançamentos de 
produtos e debater sobre as tendências no 
universo do design. 

Teremos o Design Open Day, no dia 25 de 
março, no Vitória Hotel e grandes nomes 
do segmento, como Rodrigo Ohtake, Pedro 
Ariel Santana e o duo Menini Nicola, à fren-
te dos principais painéis do dia. O even-
to é gratuito, porém, é necessário convite. 
A lista de convidados será feita pela orga-
nização e por meio de inscrições no site 
www.semanadesign.com.br. 

Como viver a Semana Design Campinas

Depois, nas lojas QG, teremos dois tipos de 
conteúdo. Um deles são os espaços-conceito, 
onde cada uma das marcas mostrará a iden-
tidade do seu design para 2019. 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 en-
contra o Calendário, com a lista completa de 
eventos, para não perder nenhum conteúdo. 

Viva a Semana Design Campinas! 
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DESIGN
OPEN DAY

O  Design Open Day, no dia 25 de mar-
ço, é um dos eventos mais esperados 
da Semana Design Campinas, reunindo 
grandes nomes do cenário brasileiro e 
uruguaio para debater as tendências de 
2019. O seminário acontecerá das 14h às 
18h30, no Vitória Hotel, com os renoma-
dos Rodrigo Ohtake, Pedro Ariel Santana 
e o duo Menini Nicola.

Evento recebe a elite 
do design nacional e 

internacional para dar as 
boas-vindas à segunda 

edição da Semana 
Design Campinas.

Painel Mundo
Estúdio Menini Nicola

Agustín Menini e Carlo Nicola são referências 
na arquitetura e no design uruguaios. O estúdio 
Menini Nicola foi fundado em 2008, em Mon-
tevidéu, mas desde 2002, o duo é destaque no 
desenvolvimento de produtos. Menini Nicola 
marca presença no Brasil há algum tempo e, 
por aqui, entre seus reconhecimentos, está o 
“Prêmio Indústria” no Salão Design Movelsul 
2014, pela linha BIRDCAGE. O estúdio de Car-
lo e Agustín continua trabalhando em projetos 
especiais, onde experimentam o resultado da 
constante busca por seu estilo: móveis com 
visão local, profunda influência europeia e es-
pírito escandinavo. 

Painel Identidade
Rodrigo Ohtake

Dando continuidade à dinastia Ohtake, 
Rodrigo mantém a tradição e vem construin-
do uma carreira sólida e com estilo próprio. 
O designer, formado pela USP em 2009, des-
de 2005 cria móveis para compor sua arqui-
tetura. Passou uma temporada de estudo no 
Politécnico de Milão, colaborou com projetos 
de Mario Biselli, Alvo Puntoni, do designer 
francês Patrick Jouin, além trabalhar com 
seu pai, Ruy Ohtake, de 2008 a 2016. Rodrigo 
já teve suas peças expostas nas feiras MADE 
e SP/Arte, no Brasil, e Design Miami e Art Ba-
sel, no exterior. Em 2015, passou a produzir 
peças de mobiliário independentes, área que 
tem se dedicado cada vez mais.

Painel Futuro Elettromec
Pedro Ariel Santana

Jornalista e arquiteto, Pedro Ariel Santana 
uniu as duas profissões e consolidou uma 
carreira de sucesso. Ficou por 18 anos na 
revista Casa Claudia, começando em 1996 
como repórter e assumindo a direção em 
2011. É o autor dos livros A Grande Beleza, 
A Grande Beleza 2 e A Grande Beleza Deta-
lhes. Organizou também, o livro Design Brasil 
– 101 Anos de História e foi curador de uma 
exposição com o mesmo nome. Em 2014, 
na CASACOR, assumiu o cargo de Diretor de 
Conteúdo e Relacionamento, onde responde 
pela curadoria da mostra, que é a maior das 
Américas.

Palestra
Internacional

Esse evento é apenas para profissionais 
de arquitetura e decoração, convidados ou 

inscritos pelo site www.semanadesign.com.br
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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. 
A empresa se identifica com os apaixo-
nados pela alta gastronomia e valoriza o 
estilo de vida moderno disponibilizando 
uma linha completa de eletrodomésti-
cos, entre os quais: refrigeradores, ade-
gas, frigobares, ice-makers, lava-louças, 
beer centers, cooktops, fogões, fornos, 
micro-ondas, coifas, gavetas aquecidas, 
churrasqueiras e rangetop. Sob um olhar 
futuro, a Elettromec concentra-se na ino-
vação tecnológica de seus produtos com 
o objetivo de superar as expectativas e 

desejos do consumidor no mercado de 
cozinhas gourmet do Brasil. 

Sofisticação e design inovador nas cozinhas e espaços gourmets

A marca da modernidade

Elettromec
www.elettromec.com.br
www.facebook.com/elettromec.eletrodomesticos
Instagram: @elettromec
Rua Maria Monteiro, 1526 - Cambuí - Campinas-SP
Tel: 19 2129 0543
Seg-sex 9-18 / sáb 9-13

DESIGN
QGs

Após o Design Open Day, no dia 25/03, onde 
estará presente a elite do design, os Design 
QGS ocuparão o palco do evento. As lojas an-
fitriãs receberão palestras em seus espaços, 
uma a cada dia da semana. O conteúdo das 
palestras terá como foco temas emergentes 
do design e o seu impacto no dia a dia dos 
profissionais de arquitetura e decoração.
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A
tualmente, a Artzzi é uma das 
grandes referências quando o 
assunto é design brasileiro. Há 
30 anos no segmento, a marca 

conta com uma linha completa de produ-
tos, incluindo móveis para áreas internas e 
externas, adornos, tecidos, tapetes e papel 
de parede, com estilos que transitam do 
clássico ao contemporâneo. Possui seis 
lojas em Campinas, sendo a Artzzi Con-
temporânea, a casa dos grandes nomes 
do design. Uma loja-conceito, com móveis 
assinados por designers como Jader Al-
meida, Lattoog, Sergio Fahrer, Alfio Lisi, 
Fernando Mendes, Larissa Diegoli, entre 
tantos outros. Para 2019, a grande tendên-
cia é o minimalismo, com peças em madei-
ra natural, limpas, com cores neutras, mas 

que se destacam pela onipresença. Todos 
os produtos da marca são exclusivos, fabri-
cados com alto padrão de qualidade, refle-
tindo conforto, design, sustentabilidade e 
durabilidade. 

Cores neutras e formas limpas também são as apostas da marca 
para 2019.

ESPAÇO CONCEITO POR ARTZZI  + LATTOOG

Minimalismo e peças em madeira natural 
se destacam pela onipresença.

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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R
eferência em revestimentos de alto 
padrão, nacionais e importados, o 
Ateliê Revestimentos oferece um 
mix de materiais exclusivos que 

aliam design, tecnologia e funcionalidade. 
Uma das grandes apostas em revestimen-
tos para 2019 é a utilização de elementos 
com texturas naturais, como madeira, con-
creto, pedras, rochas vulcânicas, padrões 
têxteis e tons terrosos. O revestimento 
será utilizado como ponto central da deco-
ração, tornando os projetos mais fluidos. 
A marca possui lojas em Campinas, Pre-
sidente Prudente e Bauru, com um exten-
so portfolio de produtos, entre eles: pisos 
laminados e vinílicos, cortinas, persianas, 
papéis de parede, carpetes, tapetes, for-
ros, rodapés, drywall, soluções acústicas 

e soluções para coberturas e fachadas. A 
equipe de consultores do Ateliê é treinada 
para o atendimento a engenheiros, arquite-
tos, designers de interiores e consumido-
res finais, sempre buscando as melhores 
soluções para os projetos.

Elementos com texturas naturais são apostas da marca para 2019.

Mix de materiais exclusivos aliam 
design, tecnologia e funcionalidade.

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 9-13

A MAIOR
VARIEDADE DE
REVESTIMENTOS

PISOS LAMINADOS

PISOS VINÍLICOS

RODAPÉS E GUARNIÇÕES

TAPETES E CARPETES

PAPÉIS DE PAREDE

PAINÉIS DECORATIVOS

PERSIANAS E CORTINASPERSIANAS E CORTINAS

FORROS E SOLUÇÕES
ACÚSTICAS

GESSO

TOLDOS E SOLUÇÕES
EM COBERTURAS

FACHADAS

ESPAÇO CONCEITO POR ANDREIA ARAUJO, ADRIANA SAVIELLO, 
LETICIA PIVETA E NADIA MARQUES 15



F
undada em 1967, uma das maiores 
lojas de decoração do país, a Bre-
ton caracteriza-se pela produção 
e comercialização de móveis de 

alto padrão. Em seu mix de produtos es-
tão móveis para áreas internas, externas, 
linha corporativa e objetos de decoração. 
A marca acredita no design brasileiro e, 
seguindo esse propósito, lança a linha 
Bossa Nossa Breton Brasil. Concebida por 
estúdios de design da novíssima geração, 
a coleção representa um mix dos valores 
da marca: inovação, design e qualidade. 
Para a Breton, a tendência de 2019 são 
produtos que trazem em seu desenho 
o equilíbrio entre design, funcionalida-
de, conforto e consciência sustentável, 
à exemplo a  Poltrona Gau, do designer 

Giacomo Tomazzi. Durante a última Design 
Weekend São Paulo, a Breton lançou uma 
importante campanha chamada Meu M2 
que incentiva a recuperação das florestas 
brasileiras, reforçando o compromisso da 
marca com o nosso ecossistema. 

A nova linha Bossa Nossa Breton Brasil traduz as tendências da marca.

Design, funcionalidade, conforto e consciência 
sustentável são apostas

Breton
www.breton.com.br
Instagram: @bretoncampinas
Av. Iguatemi, 524 - Vila Brandina - Campinas - SP 
Tel: 19 3253-1206
Seg-sex 9-19 / sáb 10-18

POLTRONA
FOLHA
Design: Lattoog

breton.com.br @bretoncampinas

AVENIDA IGUATEMI, 524
VILA BRANDINA - CAMPINAS

ESPAÇO CONCEITO POR BRETON 17



A 
Lider Interiores, há mais de 70 
anos, fabrica soluções em de-
coração para todas as áreas 
da casa. O destaque da marca 

para 2019 é a Coleção Mestres do Brasil, 
um encontro entre designers contempo-
râneos e grandes mestres modernistas 
que fizeram a história do design no país 
ser reconhecida mundo afora. A marca 
propôs aos convidados a criação de um 
mobiliário autoral e exclusivo, que alias-
se o acabamento e a durabilidade Lider 
à memória afetiva do design brasileiro. 
Os profissionais que aceitaram o desafio 
são: Alva Design, Ana Vaz,Bruno Faucz, 
emDoïsdesign, Estúdio Nada Se Leva, 
Glauciene Duarte, Lattoog Design, Plata-

forma4, Isabela Vecci e Suite Arquitetos. 
Assim como no passado, em que arqui-
tetos e designers souberam traduzir um 
desejo modernizante às maneiras de sen-
tar, ler e conviver à mesa, as criações re-
fletem sobre o contemporâneo e narram 
histórias.

Encontro entre designers contemporâneos e mestres modernistas é 
aposta da marca.

Mestres do Brasil resgata a memória afetiva 
do design brasileiro.

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

ESPAÇO CONCEITO POR MANAA ARQUITETURA

Campinas  Maria Monteiro, 752 | Cambuí

T (19) 3254 2938 | liderinteriores.com.br 

DESIGNERS CONVIDADOS 
HOMENAGEIAM OS MESTRES 
DO DESIGN NACIONAL

Chaise Moça
Alva Design

Alva Design 
Ana Vaz
Bruno Faucz
emDoïsdesign 
Glauciene Duarte 
Isabela Vecci 
Lattoog Design
Nada Se Leva 
Plataforma4
Suite Arquitetos 
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A
companhando as tendências 
mundiais, a Maria Pia Casa tra-
balha com linhas internacionais 
exclusivas e, também, com pe-

ças assinadas por renomados designers 
brasileiros, entre eles: Bruno Faucz, Théo 
Egami, Ronald Sasson, Pedro Mendes, 
Rejane Carvalho, Felipe Bezerra e André 
Gurgel. O mix de produtos da loja é extre-
mamente plural e capaz de compor am-
bientes clássicos e contemporâneos. A 
aposta da marca para 2019 são peças de-
corativas que tragam uma história e um 
conceito diferenciado. A integração do 
homem com os elementos da natureza, 
seja na utilização de vasos ou através de 

tramas e cerâmicas naturais, e as formas 
orgânicas em móveis e objetos, também 
estão em alta.

Mix de produtos da marca possui linhas internacionais exclusivas e 
design brasileiro.

Décor com história e integração com a 
natureza são as grandes apostas.

Maria Pia Casa 
www.mariapiacasa.com.br
www.facebook.com/MariaPiaCasa/
instagram: @mariapiacasa 
Avenida José Bonifacio, 2.566 - Jardim Paineiras 
Campinas - SP
Tel: 19 3381-3111 / 11 3061-3063
Seg-sex 9-19 / sáb 9-17
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ESPAÇO CONCEITO POR CONTEMPORARE ARQUITETURA 21



Em mais de 70 lojas no mundo • saccaro.com
Saccaro Campinas • Rua Maria Monteiro, 321 • Cambuí
Campinas (SP) • 19 3294-9883

COLEÇÃO TATAME / DESIGN ALAIN BLATCHÈ
COLEÇÃO REVOAR / DESIGN BRUNO FAUCZ

Saccaro
www.saccaro.com.br 
Instagram: @saccaro_campinas
Rua Maria Monteiro, 321 - Cambuí - Campinas - SP
Tel: 19 3294-9883
Seg-sex 9-18h30 / sáb 9-16

H
á mais de 70 anos movimentando 
o mercado de decoração, a Sac-
caro se destaca produzindo mobi-
liário de alto padrão para todas as 

áreas da casa: indoor, outdoor e in shade. 
Uma das características da marca são as 
parcerias com designers renomados de 
todo país e, entre os nomes de destaque 
em 2019, estão a coleção Soul, do designer 
Luan Del Savio; a estante Aresta e a poltro-
na Mistral, do designer Bruno Faucz; a pol-
trona Estio, do designer Guilherme Wentz; 
as coleções Swell e Tatame, do designer 
Alain Blatché. A história da Saccaro é mar-
cada pela criação de peças com muita bra-
silidade e sofisticação, utilizando grande 
variedade de materiais inovadores, fibras 

naturais e sintéticas. O que iniciou em uma 
pequena produção artesanal em Caxias do 
Sul, se tornou uma das maiores referências 
nacionais em design.

Nova coleção traz parcerias com designers de todo país.

Brasilidade e sofisticação fazem parte da 
história da marca.

ESPAÇO CONCEITO POR WAIR DE PAULA 23



CIRCUITO
DESIGN 

As lojas Circuito também são anfitriãs do 
Design Open Day e, após a abertura oficial, 
no dia 25/03, elas realizarão eventos inde-
pendentes dentro dos seus espaços. Essas 
grandes marcas levarão até os profissio-
nais do setor seus principais lançamentos e 
apostas para este ano. 



Marcenaria Carvalho
carvalhomadeiras.com.br

Instagram: @carvalhomadeiras1978
Rua Dr. Gastão Rocha Leão, 989 
Cidade Jardim - Campinas -SP

Tel: 19 3727-2427
Seg-sex 7h30-17h15

Bonaluce Iluminação
www.bonaluce.com.br

www.facebook.com/bonaluce
Instagram: @bonaluceiluminacao

Av. José Bonifácio, 2281- Jd. das Paineiras - Campinas-SP
Tel: 19 3365-4650 / 19 98855-7999

Seg-sex 9-19 / sáb 9-13

Texturas e madeira 
rústicas são as apostas 
do ano

Marca aposta em 
móveis que valorizem a 
personalidade de cada 
casa.

A intensidade poética e 
a obsessão metafísica 
de Lara Matana.

M
ix de texturas e móveis com ma-
deira rústica são as apostas da 
Marcenaria Carvalho para 2019. 
Há 40 anos atuando no segmen-

to de móveis planejados, a empresa é pio-
neira no mercado de madeiras e madeira-
mento bruto. A marca iniciou as atividades 
com a fabricação de batentes, guarnições 
e portas. Na década de 90 começou a co-
mercializar móveis planejados sob medida. 
Atualmente, a empresa oferece uma gran-
de diversidade de produtos que vai desde 
o madeiramento básico até decks, pergola-
dos, painéis de madeira, portas de entrada 
e outras soluções em carpintaria fina.

S
empre antenada nas tendências 
mundiais, a Casa Malgga expressa 
sua trajetória pelas peças cuida-
dosamente selecionadas para seu 

showroom. A loja segue a tendência de 2019, 
que vem com a ideia de contar histórias 
através da decoração, usando móveis que 
valorizem a personalidade e individualidade 
de cada casa. Peças que lembram elemen-
tos naturais e o design brasileiro também 
são apostas. Os designers em destaque na 
Casa Mallga este ano, são: Daniela Ferro, 
Ronald Sasson, Lattoog, Ricardo Barddal e 
Estúdio UULTIS. 

A 
artista Lara Donatoni Matana, pro-
pôs-se a um desafio que vai além 
do que o olho humano pode captu-
rar. A artista, que dá nome à Galeria 

Lara Matana, surpreende com suas escultu-
ras e obras de arte feitas de aparas e des-
topos de madeira faqueada, toras e raízes 
provenientes de árvores de rua caídas e ou-
tros resíduos de florestas. Lara busca se ex-
pressar com intensidade poética e obsessão 
metafísica, qualidades presentes em todos 
os seus trabalhos. Atualmente, a artista al-
meja alçar-se a novos voos e desafios, com 
a utilização de diferentes materiais, além de 
novas exposições do seu trabalho, como a 
que acontecerá em junho no Museu de Arte 
Contemporânea de Campinas - MACC.

Casa Malgga
www.casamalgga.com.br

www.facebook.com/casamalgga  
Instagram: @casamalgga

Av. Eng. Carlos Stevenson, 455 - N. Campinas - Campinas-SP
Tel: 19 2514-1100 / 2514-1200

Seg-sex 9-18:30 / sáb 9-15

Galeria Lara Matana
www.laramatana.com

Instagram: @galeriadeartelaramatana
Alameda Itatinga, 254 - Joapiranga - Valinhos-SP 

Tel: 19 97146-6722
Seg-sex 9-12 e 14-17

Marca alia tradição e 
vanguardismo

N
ovos projetos e um novo showroom 
prometem marcar o ano de 2019 da 
Bonaluce. Há mais de 31 anos no 
mercado de iluminação, a Bonaluce 

começou o ano com novos produtos assina-
dos por designers nacionais e internacionais, 
escolhidos sob a apurada curadoria de Deni-
se Furcolin. Mantendo a tradição de ter pro-
dutos inovadores, de qualidade e bom gosto, 
a Bonaluce também apresenta, entre seus 
designers, Cristiana Bertolucci – formada em 
design com especialização na Itália. Cristiana 
faz uso de diversos materiais em suas cria-
ções, entre eles: latão, cobre e produtos eco-
logicamente corretos. 

Foto: Matheus Campos



Lucia Freitas Casa e Design
www.luciafreitas.com 

www.facebook.com/luciafreitasasa 
Instagram: @luciafreitascasa

Av. Moraes Sales, 2835 - N. Campinas - Campinas - SP 
Tel: 19 3252-5484/ 3201-3724

Seg-sex 9-19 / sáb 9-15

Moldura Minuto
www.molduraminuto.com.br

Instagram: @molduraminutocampinas
Rua Cel. Quirino, 1609 - Cambuí - Campinas – SP 

Tel: 19 3325-7509
Seg-sex 9-18 / sáb 9-13

Trevisan Premium
www.moveistrevisan.com.br

Instagram: @trevisan_premium_kohler
Av. José Bonifácio, 2636 - Jd. Paineiras - Campinas - SP

Tel: 19 3291-1909
Seg-sex 9h-18h30 / sáb 9h-16h

Composição de 
quadros e impressão 
em metacrilato são 
tendências.

Portobello Shop: 
transformando ambientes 
e emocionando pessoas.

H
á 20 anos no mercado, a Moldu-
ra Minuto se renovou e hoje con-
ta com um acervo exclusivo, e de 
tiragem limitada, de fotografias 

e artes gráficas de artistas consagrados. 
Uma das apostas para 2019 é o aumen-
to da composição de quadros menores 
no lugar do tradicional “quadro grande”. 
A impressão em Metacrilato também deve 
agitar ainda mais o universo do design e 
decoração esse ano. Lançada em 1999 com 
foco apenas em emolduramento, aumentou 
seu portfólio e, hoje, é líder do segmento.

F
undada em 1998, e atualmente 
com cerca de 150 lojas, a Portobe-
llo Shop é a marca líder no varejo 
brasileiro de revestimentos, ofere-

cendo uma completa experiência de com-
pra para o arquiteto e para o consumidor 
final. O grande diferencial da marca é a ino-
vação e o design. A coleção 2019, chamada 
“In Your Dreams. In Your Home”, lançada na 
Expo Revestir, traz novidades para a casa 
toda. Um dos destaques da nova coleção 
é a linha Puro, assinada por Cecilie Manz, 
dinamarquesa eleita designer do ano pela 
Maison &Objet em 2018.Portobello Shop

portobelloshop.com.br
Instagram: @portobelloshopcampinas

Rua Cel. Silva Telles, 995 - Cambuí - Campinas-SP 
Tel: 19 3295-0010

Seg-sex 9-19 / sáb 9-15

68 anos de história no 
mercado de decoração

A 
Trevisan possui 12 lojas, sendo 
duas em Campinas, e 68 anos de 
história no mercado de decoração. 
Um dos diferenciais da marca é ser 

fabricante dos seus produtos, garantindo a 
qualidade e um melhor gerenciamento de 
todas as etapas da venda. A loja Trevisan 
Premium tem um portfolio diversificado: 
produtos assinados pela italiana Natuzzi, 
móveis de designers como Daniela Ferro e 
Marcelo Ligieri e, também, móveis planeja-
dos e cozinhas. A loja é revenda exclusiva da 
americana Kohler, uma das maiores 
marcas de louças e metais do mundo.

Usar e abusar do verde: 
Urban Jungle veio para 
ficar.

L
ucia Freitas, que dá nome à sua 
marca, oferece ao mercado de ar- 
quitetura e decoração peças sofis- 
ticadas e exclusivas, resultado de

uma curadoria apurada. A tendência da 
marca para 2019 é o conceito Urban Jun-
gle, que traz a presença do verde para den-
tro de casa, no uso de vasos e plantas em 
todos os cômodos. O slow design também 
marca presença entre as tendências, tra-
zendo o “feito à mão” para os ambientes, 
com cestarias, cerâmicas, tapeçarias e ou-
tros elementos naturais.
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C
onstituída em 2006, a Olhares 

se especializou na publicação de 

livros ilustrados de arquitetura 

e design. Com títulos relevantes 

nesses temas, como os livros de Jorge 

Zalszupin, Lattoog, Percival Lafer e Zanini 

de Zanine, conquistou os prêmios Jabuti e 

Prêmio Design do Museu da Casa Brasi-

leira. Além disso, publica quinzenalmente 

a newsletter Olhares.News dedicada ao 

segmento e produz também conteúdos 

para outras mídias.

Editora Olhares 
é especializada 
em títulos de 
arquitetura e 
design.

Editora Olhares
www.editoraolhares.com.br
www.instagram.com/editoraolhares
Tel: 11 2924 1744
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26

março

março

14h - 18h30
Vitória Hotel

Design Open Day

Seminário com palestras de Rodrigo Ohtake, 
Pedro Ariel Santana e Estúdio Menini Nicola.

Ver mais informações no início deste guia.

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

15h
Bonaluce

Palestra

Cristiana Bertolucci, uma das principais 
designers brasileiras especializadas em 
iluminação, com 30 anos de carreira, faz a 
palestra "Processo Produtivo x Criação" e 
também apresenta seus novos produtos.

* Somente convidados ou inscritos pelo 
e-mail contato@bonaluce.com.br

27 março

11h - 15h
Lucia Freitas Casa e Design

Brunch

Evento para lançamento das vitrines-
conceito, assinadas pelas profissionais Rita 
Diniz + Patricia Diniz e Elaine Carvalho.

* aberto ao público

16h - 18h        
Maria Pia Casa

Palestra Oficial

“O móvel histórico brasileiro e a grande 
viagem de um antiquário”, por Arnaldo 
Danemberg

Arnaldo Danemberg, antiquário e professor 
de móvel luso-brasileiro e europeu, é um 
verdadeiro ícone da profissão com 38 anos 
de carreira. Suas preciosidades são garim-
padas na Europa, onde há mais de 25 anos, 
viaja quatro vezes ao ano em busca de um 
mobiliário que faça seus olhos brilharem. 

28 março

10h
Moldura Minuto

Talk

Marcio Lisa, fotógrafo e cinegrafista de vida 
selvagem e subaquático, top 5 da National 
Geographic, fala sobre a importância da 
fotografia autoral.

* Somente convidados ou inscritos pelo e-mail 
mm.campinas@molduraminuto.com.br

15h - 18h
Artzzi

Palestra Oficial

”O design Lattoog”,                                   
por Leonardo Lattavo

No ano de 2005, no Rio de Janeiro, nasceu 
a Lattoog. O nome da empresa, uma fusão 
dos sobrenomes dos dois sócios (Leonardo 
Lattavo e Pedro Moog) sintetiza o processo 
criativo da dupla: a conjunção das ideias de 
duas cabeças, de duas formações diferentes, 
porém marcadas pela constante busca da 
originalidade.

“Não somos especializados em marcenaria 
ou serralheria - somos especializados em 
bom desenho e boas ideias”, definem os 
designers. Leonardo Lattavo vai falar sobre 
a história da Lattoog e seus processos 
criativos.

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

Curador de exposições sobre o Mobiliário 
Brasileiro, entre seus trabalhos estão a ca-
talogação de acervos como dos Palácios do 
Itamaraty e Alvorada, em Brasília, e o Museu 
Histórico Nacional, no Rio de Janeiro.

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

30 março

10h - 13h30
Galeria Lara Matana

  ART DAY

A Galeria Lara Matana recebe convidados 
para o Art Day, um evento para discutir 
a importância da arte na decoração e 
apresentar o sofisticado espaço da artista 
plástica Lara Donatoni Matana, que inclui 
uma galeria e sua marcenaria-ateliê.

* Somente convidados

comidinhas são assinadas pelo Buffet 
Clementina e no bar, drinks refrescantes e 
boas músicas.

*somente convidados ou solicitar nome na 
lista pelo whatsapp 19 97107-7700 

* manobristas terceirizados no local

16h - 18h
Breton

Palestra Oficial +                          
Lançamento de livro

"O design brasileiro dos anos 80 a 
Ruy Ohtake", por Marili Brandão

Designer com especialização pelo IED 
Milão e mestrado pela FAU-USP, lecionou 
História do Design na Faculdade de Belas 
Artes. 

Foi correspondente da revista italiana 
Abitare e da Folha de São Paulo. Nos 
anos 90, foi idealizadora e realizadora 
do projeto "Brasil Faz Design", um 
marco para a história do design autoral 
brasileiro, revelando nomes como Irmãos 
Campana. No evento, além do talk sobre 
o design brasileiro das décadas de 80 a 
2000, vai lançar seu novo livro sobre o 
arquiteto Ruy Ohtake.

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

9h - 15h
Carvalho Madeiras

Seminário sobre Marketing Digital

A Carvalho Madeiras realiza um seminário 
sobre marketing digital dirigido a arquitetos 
e designers de interiores, no Hotel Royal 
Palm Plaza, com a presença do expert 
William Vitale e outros palestrantes. 
O conteúdo abrange a utilização estratégica 
do Facebook, Instagram, You Tube, Google e 
outras plataformas digitais.

* somente convidados

12h - 20h
Essencial Marketing

CASABERTA Design Autoral

A relações públicas Alexandra Marcondes 
dá início ao projeto CASABERTA, um evento 
dedicado ao design autoral, com a presença 
de marcas exclusivas de moda, acessórios 
e decoração de vários pontos do país. As 

01 abril

16h - 18h
Saccaro

Palestra Oficial

"O design como agente transformador", 
por Maria Fernanda Paes de Barros

A arte, como manifestação humana, não 
enxerga barreiras culturais, políticas ou 
ideológicas. É com este espírito que Maria 
Fernanda Paes de Barros, idealizadora da 
Yankatu, desbrava o Brasil em busca de 
artesãos, que ela considera verdadeiros ar-
tistas e gênios da nossa terra, que traduzem 
a história do país por meio de peças e pro-
cessos únicos. Ela fala sobre o design como 
agente transformador e os reflexos disso no 
trabalho de designers e arquitetos. Partici-
pação especial de Wair de Paula, consultor 
de estilo da Saccaro.

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

16h - 18h
Ateliê Revestimentos

Palestra Oficial 

"Inovação em escritórios de arquitetura 
e design", por Douglas Tolaine

Com mais de 20 anos de carreira, Douglas 
Tolaine tem grande experiência com o 
dia- a-dia de escritórios de arquitetura e é 
Senior Project Design da Perkins+Will no 
Brasil. A Perkins+Will é um dos maiores 
escritórios de arquitetura e design do 
mundo, fundado em 1935, com cerca de 
2.000 arquitetos e designers divididos em 
24 escritórios globais. A empresa foi eleita 
pela revista americana Fast Company, como 
um dos 10 escritórios de arquitetura mais 
inovadores do mundo. Seus principais cases 
e a metodologia de trabalho utilizada por 
Douglas serão os temas abordados na sua 
apresentação.

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

03 abril

9h30
Portobello

Palestra 

"Desvendando Athos Bulcão", por 
Cauê Donato

Cauê possui graduação em Museologia 
pela Universidade Federal de Ouro Preto e 
integra o Programa Centro Cultural Banco 
do Brasil Educativo como produtor local. 
Ele fala sobre a importância do legado de 
Athos Bulcão, um dos artistas plásticos 
mais importantes da história brasileira 
e homenageado da Portobello em sua 
recente coleção.

* somente convidados

16h - 18h
Lider Interiores

Palestra Oficial

"Construção de marca para arquitetos 
e designers", por Claudio Novaes

Claudio Novaes é arquiteto, designer 
gráfico e designer de produto. Um dos mais 

respeitados profissionais de branding do 
país, criou as marcas da mostra Casacor, 
do arquiteto Maurício Arruda e do designer 
Marcelo Rosembaum. Também já atendeu 
empresas como Möet & Chandon, Shopping 
Cidade Jardim, TV Globo e Mitsubishi 
Motors. Já ganhou o Leão de bronze em 
Cannes e foi professor convidado pelo IED 
SP no curso de Gestão de Marca. Claudio 
vai falar sobre como arquitetos e designers 
podem construir marcas fortes.

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

19h
Rod (Hotel Radisson Red)

Happy Hour de Encerramento

Evento comemorativo com Gin Tônica e 
chopp a preços promocionais e isenção de 
couvert artístico para convidados com nome 
na lista. Mais informações nas nossas redes 
sociais.

* aberto ao público

* solicitar nome na lista pelo whatsapp 
19 97417-3437

10h
Casa Malgga

Palestra

"Design Thinking", por Tadeu Brettas

Tadeu Brettas é sócio da EBDP Arq 
e professor de inovação, branding e 
comunicação. Entre as instituições em 
que leciona estão Unicamp, FIA e Inova 
Business School. Já realizou workshops e 
palestras em empresas como Google, Vivo, 
Bayer, entre outras. Na palestra, ele fala 
sobre como o profissional de arquitetura e 
design de interiores pode se beneficiar da 
metodologia “design thinking” para planejar 
e administrar melhor seus projetos.

* somente convidados

* O que não consta como Palestra Oficial 
deve ter seus conteúdos, datas, horários, 
convites e inscrições confirmados nas 
respectivas lojas.
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Comunicação visual para 
os melhores projetos

Apoio para profissionais 
no desenvolvimento de 
produtos

A 
ACM iniciou no mercado de Iden-
tificação e Comunicação Visual no 
ano de 1983, fazendo produção 
artesanal de carimbos e placas de 

identificação. Nos anos 90, investiu em tec-
nologias com a aquisição de computadores, 
equipamentos de plotters e qualificação de 
profissionais nos setores de produção e 
criação. A demanda de profissionais na área 
de arquitetura e interiores, exigiu um aper-
feiçoamento nas soluções e atualização com 
as novas tendências de materiais, tecnologia 
e design. A ACM se consolidou no mercado 
pela responsabilidade junto ao cliente e, hoje 
entre as marcas atendidas estão Unimed, 
Puc Campinas, BR Properties e Eaton.

A proposta da EBDP Arq é apoiar os 
profissionais do segmento de ar-
quitetura e decoração, fornecendo 

know-how, conhecimento e suporte técnico 
da etapa de geração de ideias ao lançamen-
to de produtos, de forma que sejam desen-
volvidos com base nas melhores práticas, 
as mesmas aplicadas em empresas que se 
tornaram “benchmark” e são admiradas 
em todo o mundo. É um trabalho colabora-
tivo entre quem atua na concepção criativa 
e a equipe multidisciplinar da EBDP Arq, 

com base em validações de consumidores, 

uso disciplinado e organizado de recursos e 

planejamento do ciclo de vida. Quer desen–

volver um produto? Fale com a gente.

Rua Manoel Francisco Mendes, 553
Jardim do Trevo - Campinas - SP

Tel: 19 3272-9107
www.acmvisual.com.br

facebook.com/acmidentificacaovisual

www.ebdp.com.br            19 98181-2626 
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A
Essencial, leia-se Alexandra Mar-

condes, é quem assina os princi-

pais eventos de arquitetura e de-

coração de Campinas e região. Há 

mais de 20 anos, Alexandra se dedica a esse 

mercado em crescente expansão.

São ou já foram seus clientes, as princi-

pais 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 espí-

rito das pessoas que o prestigiam. Quanto 

a isso, ao longo destes anos, tive muita 

sorte com meus clientes, parceiros e ami-

gos, que tornam memoráveis os trabalhos 

realizados pela Essencial”, conclui Alexan-

dra Marcondes.

Marca é referência em eventos e 
marketing de relacionamento

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



R E A L I Z A Ç Ã O

A P O I O  E D U C A C I O N A L

D E S I G N  Q G S

C I R C U I T O  D E S I G N

A P O I O  C U R A T O R I A L

A G Ê N C I A  D E  T U R I S M O R E L A Ç Õ E S  P Ú B L I C A S

C A R R O  O F I C I A L H O T E L  O F I C I A L

A P O I O  M A S T E R

A P O I O  I N S T I T U C I O N A L

Uma experiência 
completa de 
hospedagem. 
Combinação 
perfeita entre 
design, música, 
arte e moda.

Av. Júlio de Mesquita, 705 
Cambuí - Campinas - SP
(19) 3500-0860

reservas.rrcp@
atlanticahotels.com.br

 radissonredcampinas
radissonredcampinas.com.br




