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O design do móvel e as relações do 
usuário com o espaço da habita-
ção popular brasileira são o foco 
da investigação. É objeto de aná-
lise a capacidade de atuação de 

arquitetos e designers na escolha, distribui-
ção e articulação dos objetos no ambiente 
da habitação produzida em larga escala no 
Brasil. Tem-se como grupo social alvo da 
pesquisa a Nova Classe Média Brasileira, 
em ascensão desde o início da estabilidade 
econômica do país em meados da década 
de 1990. Após o processo de redemocrati-
zação e aumento efetivo do consumo com 
o Plano Real e as políticas de inclusão dos 
sucessivos mandatos do Partido dos Tra-
balhadores em âmbito federal, ocorreu a 
inversão da pirâmide social brasileira, com 
o surgimento dessa nova classe. Diante da 
impossibilidade de contratação dos servi-
ços de um arquiteto ou designer de interio-
res, seja por falta de capital, seja por ques-
tão cultural, a Nova Classe Média, maior 
consumidora do país, acaba por escolher 
e comprar objetos e mobiliário doméstico 
sem o auxílio de um profissional da área. 

Esse processo empírico de escolha resulta 
em arranjos ineficazes que dificultam a cir-
culação no espaço e acabam por prejudicar 
a qualidade de vida dessas famílias. O pre-
sente trabalho analisou o processo de con-
cepção, edição e estratégia de veiculação de 
revista popular de decoração pioneira no 
país, intitulada Minha Casa, lançada em 
2010 pela Editora Abril e editada pelo autor 
desta pesquisa em conjunto com equipe de 
jornalistas, arquitetos e designers. Unida-
des habitacionais do programa federal de 
produção de moradias Minha Casa, Minha 
Vida, foram usadas como modelos. A co-
municação, a adaptação de linguagem, o 
conceito de produção de conteúdo de de-
coração, reforma e construção para a Nova 
Classe Média e seus efeitos integram os re-
sultados dessa pesquisa. 

REsumO

CURCIO, G. O .F Móvel Popular: Como Falar de Design 
com a Nova Classe Média. 2015. 201 páginas Tese (Doutorado). 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2015.

Palavras-chave: 1. Mobiliário doméstico 2. Design 3. Classe média 4. Revistas
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T he furniture design and the con-
nections between users and the 
spaces of Brazilian popular hou-
sing are the focus of this inves-
tigation. It is the focus of this 

analysis the ability of architects and desig-
ners for the choice, distribution and arti-
culation of objects in large-scale produced 
housing environment in Brazil. The social 
group targeted by this search is the New 
Brazilian Middle Class, that has been rising 
since the beginning of the economic stabi-
lity of the country in the mid-1990. After 
democratization and the effective increa-
se of consumption with the Real Plan and 
inclusion policies promoted by successive 
mandates of the Partidos dos Trabalha-
dos at the federal level, the Brazilian social 
pyramid has turned out, with the emergen-
ce of this new class. Given the impossibility 
of hiring an architect or interior designer 
services, either for lack of capital, whether 
for cultural reasons, the New Middle Class, 
largest consumer of the country, ultimately 
choose and buy objects and household fur-
niture without the help of a professional. 

This empirical selection process results in 
ineffective arrangements that hinder the 
movement through the rooms and end up 
harming the quality of life of these families. 
This study analyzed the process of desig-
ning, editing and broadcasting a pioneer 
strategy of popular decorating magazine 
called Minha Casa, launched in 2010 by 
Editora Abril and edited by the author of 
this research together with a team of jour-
nalists, architects and designers. Apart-
ments and houses of the federal program 
for the production of houses Minha Casa, 
Minha Vida, were used as templates. The 
communication, the language editing, the 
strategy for the production of content on 
decorating, renovating and building for the 
New Middle Class and their effects take 
part of the results of this research.

ABsTRACT

CURCIO, G. O .F Popular furnishings: How to Talk About 
Design to the New Middle Class. 2015. 201 pages. Thesis (PhD). 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2015.

Key-words: 1. Home furnishings 2. Design 3. Middle Class 4. Magazines
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L a conception des meubles et les con-
nexions entre les utilisateurs et les es-
paces de logement populaire brésilien-
ne font l’objet de cette enquête. Cette 
analyse se concentre dans la capacité 

des architectes et des designers pour le choix, la 
distribution et l’articulation des objets dans l’en-
vironnement du logement produite à grande 
échelle au Brésil. Le groupe social visé par cette 
recherche est la Nouvelle Classe Moyenne Bré-
silienne, qui a été à la hausse depuis le début de 
la stabilité économique du pays dans les années 
1990. Après la démocratisation et l’augmenta-
tion effective de la consommation avec le Plano 
Real e l’inclusion social promues par mandats 
successifs du Partido dos Trabalhados au nive-
au fédéral, la pyramide sociale brésilienne se est 
avéré, avec l’émergence de cette nouvelle classe. 
Compte tenu de l’impossibilité de l’embauche 
d’un architecte ou services de designer d’inté-
rieur, soit par manque d’argent, soit pour des 
raisons culturelles, la Nouvelle Classe Moyen-
ne, plus grande consommatrice du pays, finale-
ment, choisit et achète des objets et des meubles 
de maison sans l’aide d’un professionnel. Ce 
processus de sélection empirique en résulte des 

mécanismes inefficaces qui entravent le mou-
vement à travers les chambres et finissent par 
nuire à la qualité de vie des familles. Cette étude 
a analysé le processus de conception, l’édition et 
la diffusion d’une nouvelle stratégie de produc-
tion d’un magazine de décoration populaire 
appelé Minha Casa, lancé en 2010 par Editora 
Abril et édité par l’auteur de cette recherche en 
collaboration avec une équipe de journalistes, 
architectes et designers. Appartements et mai-
sons du programme fédéral pour la production 
de maisons Minha Casa, Minha Vida, ont été 
utilisés comme modèles. La communication, 
l'adaptation de la langue, la stratégie pour la 
production de contenu sur la décoration, la 
rénovation et la construction pour la Nouvelle 
Classe Moyenne et leurs effets sont une partie 
des résultats de cette recherche.

REsumé

CURCIO, G. O .F Mobilier Populaires: Comment Parler de Design 
Avec la Nouvelle Classe Moyenne. 2015. 201 pages. Thèse (PhD). 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2015.

Mots-clés: 1. Meubles de maison 2. Design 3. Classe Moyenne 4. Magazines
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RIAssuNTO

CURCIO, G. O .F Mobile Popolare: Come Parlare di Design 
con la Nuova Classe Media. 2015. 201 pagine Tesi (Dottorato).  
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2015.

Parole-chiave: 1. Mobile domestico 2. Design 3. Classe Media 4. Riviste

I l design del mobile domestico e i ra-
pporti tra i suoi utenti e lo spazio di 
abitazione popolare brasiliana sono il 
fulcro dell’investigazione.  È oggetto 
di analisi la capacità di scelta e combi-

nazione di architetti e designers nella selezio-
ne, distribuzione e connessione degli articoli 
nell’ambiente dell’abitazione prodotta su larga 
scala in Brasile. Come gruppo sociale specifi-
co distaccato nella ricerca c’è la Nuova Classe 
Media Brasiliana, che è in ascensione dall’inizio 
della stabilità economia del paese, cominciata 
nella metà degli anni 90 del novecento. Dopo 
la nuova democratizzazione della nazione e un 
effettivo aumento di consumo con il chiamato 
Plano Real e le politiche d’inclusione sociale nei 
successivi mandati del Partido dos Trabalhado-
res in ambito federale, si verificò un’inversione 
nella piramide sociale brasiliana, con la sorgen-
za di questa Nuova Classe. Difronte l’impossi-
bilità di cercare il lavoro di un architetto o di 
un arredatore, sia per la limitazione economica 
oppure per una tradizione culturale, la Nuova 
Classe Media, adesso quella che più consuma 
nel paese, in fine sceglie e acquista i mobili per 
la casa senza la partecipazione di un profes-

sionista specializzato. Questo procedimento 
empirico di scelta risulta in uno arredamento 
inefficace che porta ad una difficile circola-
zione interna nelle case e ad una conseguente 
male qualità di vita per le famiglie. Nel presente 
lavoro si analizzò il concepimento, edizione e 
strategia di circolazione e distribuzione di una 
rivista popolare specializzata in arredamen-
to, pioniera nel paese, intitolata Minha Casa, 
pubblicata dal 2010 dell’Editora Abril e prodot-
ta dell’autore di questa ricerca insieme con un 
corpo di giornalisti, architetti e designers. Abi-
tazioni del programma federale di costruzione 
di case popolare, chiamato Minha Casa, Minha 
Vida, sono state utilizzate come modello. La 
comunicazione, il adattamento di linguaggio, il 
concetto di produzione di contenuto di arreda-
mento, restaurazione e costruzione per questa 
Nuova Classe Media e loro effetti sono risultati 
di questa ricerca.
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íNDICE DE FIguRAs
E gRáFICOs

FIguRAs

{ 1 Torneira Link, da linha econômica da Deca. Mais esguia e com emprego reduzido de material, preserva 
as características de funcionamento dos produtos da marca e promete manter o padrão de qualidade.  
 
{ 2 Bisnaga de tinta Glasurit, linha popular das Tintas Suvinil. Sob o slogan de “medida certa”, 
o fabricante promete oferecertinta o suficiente para pintar uma parede de 2,5 m x 2,5 m. 

{ 3 Cozinha e área de serviço fictícias, reproduzidas em cenário, segundo dimensões de planta de 
unidade habitacional produzida pelo programa Minha Casa, Minha Vida, Faixa III. Dimensões: 4,15 m 
x 1,7 m. Projeto de decoração: Fabio Galeazzo, designer de interiores e Paulo Lagreca, repórter visual. 
Publicado na edição 9 da revista Minha Casa em janeiro de 2011, Editora Abril. Foto de Carlos Cubi.

{ 4 Gabinete de banheiro produzido com madeira pinus laqueada, 
100% reflorestada, à venda através do portal Meu Móvel de Madeira.

{ 5 e 6 Páginas de caderno publicitário de móveis das Casas Bahia publicado em 2013, com cadeira 
inspirada no projeto Swan, de Arne Jacobsen no topo. Acima, destaque da peça na capa do caderno.

{ 7 Vista geral do conjunto Silvina-Oleoduto, construído no município de São Bernardo do Campo, 
Grande São Paulo, com verba conjunta dos governos federal e municipal. Localizado à rua Rua José 
Fornari. Ao fundo, casas autoconstruídas na encosta. Foto de Carol Quintanilha.  

{ 8 e 9 Cozinha do conjunto habitacional Silvina, localizado à Rua José Fornari, 
São Bernardo do Campo. Acima, unidade recém-entregue aos usuários. Abaixo, cômodo decorado 
e equipado pelo morador. Foto: Carol Quintanilha.

{ 10 e 11 Cozinha do conjunto habitacional Silvina, localizado à Rua José Fornari, 
São Bernardo do Campo. Cômodos decorados e equipados pelos moradores. Foto: Carol Quintanilha.

{ 12 Cozinha do conjunto habitacional Silvina, localizado à Rua José Fornari, São Bernardo do Campo. 
Lâmina de exposição com cômodos decorados e equipados pelos moradores. Foto: Carol Quintanilha.

{ 13 Cozinha do conjunto habitacional Silvina, localizado à Rua José Fornari, São Bernardo do Campo. 
Lâmina de exposição com cômodos decorados e equipados pelos moradores. Foto: Carol Quintanilha.

{ 14 e 15 Sala de estar do conjunto habitacional Silvina, localizado à Rua José Fornari, 
São Bernardo do Campo. Acima, unidade recém-entregue aos usuários. Abaixo, cômodo decorado 
e equipado pelo morador. Foto: Carol Quintanilha.

{ 16 e 17 Sala de estar do conjunto habitacional Silvina, localizado à Rua José Fornari, 
São Bernardo do Campo. Cômodos decorados e equipados pelos moradores. Foto: Carol Quintanilha.

{ 18 e 19 Sala de estar do conjunto habitacional Silvina, localizado à Rua José Fornari, 
São Bernardo do Campo. Cômodos decorados e equipados pelos moradores. Foto: Carol Quintanilha.

{ 20 Salas de estar do conjunto habitacional Silvina, localizado à Rua José Fornari, São Bernardo do Campo. 
Lâmina de exposição com cômodos decorados e equipados pelos moradores. Foto: Carol Quintanilha.
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FIguRAs

{ 21 Salas de estar do conjunto habitacional Silvina, localizado à Rua José Fornari, São Bernardo do Campo. 
Lâmina de exposição com cômodos decorados e equipados pelos moradores. Foto: Carol Quintanilha.

{ 22 Conjunto de capas da revista popular AnaMaria publicadas em 2008. Destaque para as chamadas 
sobre matérias de decoração, que serviram de subsídio para o lançamento da revista Minha Casa.   

{ 23 Conjunto de capas da revista popular AnaMaria publicadas em 2008. Destaque para as chamadas 
sobre matérias de decoração, que serviram de subsídio para o lançamento da revista Minha Casa.   

{ 24 e 25 Matérias de decoração publicadas na revista AnaMaria (2009). 
Com o tempo, a editoria de casa ganhou peso e importância na publicação focada em beleza, 
dieta e comportamento. O sucesso da seção foi um dos elementos que balizou o projeto 
de revista segmentada de decoração para a Nova Classe Média.   

{ 26 e 27 Matérias de decoração publicadas na revista AnaMaria (2009). 
Com o tempo, a editoria de casa ganhou peso e importância na publicação focada em beleza, 
dieta e comportamento. O sucesso da seção foi um dos elementos que balizou o projeto 
de revista segmentada de decoração para a Nova Classe Média.   

{ 28 e 29 Matérias de decoração publicadas na revista AnaMaria (2009). Com o tempo, a editoria de casa 
ganhou peso e importância na publicação focada em beleza, dieta e comportamento. O sucesso da seção foi 
um dos elementos que balizou o projeto de revista segmentada de decoração para a Nova Classe Média. 

{ 30 e 31 Matérias de decoração publicadas na revista AnaMaria (2009). Com o tempo, a editoria de casa 
ganhou peso e importância na publicação focada em beleza, dieta e comportamento. O sucesso da seção foi 
um dos elementos que balizou o projeto de revista segmentada de decoração para a Nova Classe Média. 

{ 32 Capa da revista espanhola de decoração popular Micasa, publicada pela Hearst Española.    

{ 33 Capa da revista italiana de decoração popular Cose di Casa, publicada World Servizi Editoriali.  

{ 34 e 35 Capa da primeira edição da revista Minha Casa. 
Descrição dos editores: O ambiente da capa da primeira edição de MINHA CASA, publicada em 
maio de 2010, é uma sala que, com um visual moderno, nem aparenta ter apenas 9,50m². 
O design assinado pelo arquiteto Gustavo Curcio traz móveis pouco volumosos e aposta em 
uma base neutra combinando com, no máximo, três cores. O sofá-cama amplia a função do 
espaço, que pode também pode ser usados como quarto de hóspedes. 
Foto: Alan Teixeira | Produção: Gustavo Curcio e Tatiana Guardian.

{ 36 E 37 Capa da terceira edição da revista Minha Casa. 
Descrição dos editores: Em julho de 2010, a terceira edição de MINHA CASA chegou às bancas 
com uma cozinha na capa. Projetado pela arquiteta Claudia Lavieri, o ambiente mescla a 
sofisticação dos eletrodomésticos de inox e o azulejo escuro na parede com o vermelho dos armários. 
A dica é nunca se esquecer da ergonomia. “A circulação pede um mínimo de 1 m de largura 
– melhor ainda se for 1,20 m”, explica a arquiteta. 
Foto: André Fortes Produção: Tatiana Guardian e Verônica Naka.
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FIguRAs

{ 38 e 39 Capa da quarta edição da revista Minha Casa. Descrição dos editores: A edição número quatro 
de MINHA CASA, publicada em agosto de 2010, traz na capa uma sala com paredes rosas – mas isso não 
significa que seja um ambiente romântico. Decorado pela editora visual Zizi Carderari e pela repórter visual 
Tatiana Guardian, o espaço traz móveis com linhas retas que dão leveza ao visual e aposta na assimetria: a 
mesa de jantar é acompanhada por duas cadeiras plásticas brancas e um banco de madeira colorido de azul. 
Foto: Luis Gomes | Produção: Izildinha Carderari, Tatiana Guardian e Verônica Naka.

{ 40, 41 e 42 Detalhes do ambiente criado para a edição número quatro. Com base na planta de um 
sobrado geminado padrão — inserido em um terreno de 5 metros de largura, comum na cidade de São 
Paulo, a sala de estar e jantar tem objetos pouco volumosos e tons fortes. O uso de plantas e objetos de 
decoração com influência cultural nordestina (à esquerda, Bumba Meu Boi de barro) humaniza o espaço 
e dá a impressão de um casa habitada. Na planta, a indicação ➊ mostra a posição do aparador montado 
com dois módulos brancos e a ➋ mostra o rack como divisor de ambientes. Foto: Luis Gomes
Produção: Izildinha Carderari, Tatiana Guardian e Verônica Naka.

{ 43 Detalhe do ambiente criado para a edição número quatro.  
Foto: Luis Gomes | Produção: Izildinha Carderari, Tatiana Guardian e Verônica Naka.

{ 44, 45 e 46 As duas tabelas são adotadas como padrão para todas as capas da revista Minha Casa. A primeira 
traz as referências dos móveis e eletrodomésticos (se houver) que compõem o ambiente e cuja soma está publicada na 
chamada de capa. A segunda, traz, detalhadamente, os créditos e valores de todos os objetos de decoração usados na 
ambientação do cenário.  Foto: Luis Gomes | Produção: Izildinha Carderari, Tatiana Guardian e Verônica Naka.

{ 47 e 48 Capa da quinta edição da revista Minha Casa. Descrição dos editores: A capa da edição de 
setembro de 2010, a de número cinco, é um quarto planejado para dois irmãos: uma menina de 5 anos e 
um garoto de 11. Para dar o próprio espaço e decoração exclusiva para cada um dos pequenos, a editora 
visual Zizi Carderari e a repórter visual Tatiana Guardian dividiram o quarto ao meio, com uma mesa de 
estudos delimitando cada área. A paleta de cores aparece nas listras da parede e dão o tom do resto da 
decoração. Foto: Luis Gomes | Produção: Izildinha Carderari, Tatiana Guardian e Verônica Naka.

{ 49, 50, 51, 52 e 53 Detalhes do ambiente criado para a edição número cinco criado por Izildinha 
Carderari. O projeto buscou a solução para uma necessidade comum em apartamentos de dois 
dormitórios: acomodar, no mesmo quarto, dois irmãos de sexos diferentes. Na figura ➊, sugestão de porta 
de correr atrás do guarda-roupa seriado. Cada irmão ganhou um armário das lojas Marabraz. Foto ➋: 
cabeceira da cama do menino.  Foto ➌: cabeceira da cama da menina. Foto ➍: um módulo do tipo nicho 
(encontrado em home center) suspenso com cabo de aço divide o espaço da escrivaninha entre as duas 
camas. Foto: Luis Gomes | Produção: Izildinha Carderari, Tatiana Guardian e Verônica Naka.

{ 54 Vista geral do ambiente criado para a edição número cinco criado por Izildinha Carderari. 
Foto: Luis Gomes | Produção: Izildinha Carderari, Tatiana Guardian e Verônica Naka.

{ 55, 56 e 57 As duas tabelas são adotadas como padrão para todas as capas da revista Minha Casa. A primeira 
traz as referências dos móveis e eletrodomésticos (se houver) que compõem o ambiente e cuja soma está publicada 
na chamada de capa. A segunda, traz, detalhadamente, os créditos e valores de todos os objetos de decoração usados 
na ambientação do cenário. A foto mostra o detalhe do nicho preso de forma não-convencional: buchas na parede e 
cabo de aço.  Foto: Luis Gomes | Produção: Izildinha Carderari, Tatiana Guardian e Verônica Naka.
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{ 58 e 59 Capa da sexta edição da revista Minha Casa. Descrição dos editores: A cozinha projetada 
pela editora visual Zizi Carderari e pela repórter visual Tatiana Guardian ilustrou a capa da edição número 
seis de MINHA CASA, de outubro de 2010. Projetado para receber convidados, o ambiente foi todo 
projetado para que as visitas não atrapalhem quem está cozinhando e ainda proporciona um ótimo local 
para cozinhar, comer e receber. Quanto às cores, a paleta escolhida pode ser vista no mosaico de azulejos 
da parede, revestimento que facilita a limpeza da área do fogão. Foto: Luis Gomes | Produção: Izildinha 
Carderari, Tatiana Guardian e Verônica Naka

{ 60,61, 62, 63 e 64 Detalhes do ambiente criado para a edição número cinco criado 
por Izildinha Carderari. Em 8,7 m2, a designer de interiores reuniu alguns sonhos de consumo da Nova 
Classe Média: cozinha americana com ilha ➊, adega climatizada ➍ e piso de cimento queimado. A foto ➋ 
mostra detalhe de mosaico de azulejos reaproveitados e objetos vernaculares sobre os módulos superiores. 
Foto ➌: dá destaque ao balcão de OSB que customizou os módulos seriados, com cobertura de seladora 
e verniz para impermeabilização da placa. Foto: Luis Gomes | Produção: Izildinha Carderari, Tatiana 
Guardian e Verônica Naka.

{ 65 Vista geral do ambiente criado para a edição número cinco criado por Izildinha Carderari. 
Foto: Luis Gomes | Produção: Izildinha Carderari, Tatiana Guardian e Verônica Naka

{ 66 e 67 As duas tabelas são adotadas como padrão para todas as capas da revista Minha Casa. 
A primeira traz as referências dos móveis e eletrodomésticos (se houver) que compõem o ambiente e cuja 
soma está publicada na chamada de capa. A segunda, traz, detalhadamente, os créditos e valores de todos 
os objetos de decoração usados na ambientação do cenário. 

{ 68 e 69 Capa da sétima edição da revista Minha Casa. Descrição dos editores: A capa da edição 
de novembro de 2010, número sete, é um quarto de casal projetado pelo designer de interiores Roberto 
Negrete. A ideia aqui foi integrar no espaço do casal a televisão, o notebook e as fotos da história dos dois. 
Para disfarçar o espaço pequeno, o armário com portas de correr serve de mural para o adesivo e também 
como apoio para o espelho, que dá sensação de amplitude. No travesseiro com o tecido floral, pode-se ver 
o tom verde que serviu de guia para a escolha da cor da parede. Foto: Luis Gomes
Produção: Izildinha Carderari, Tatiana Guardian e Verônica Naka.

{ 70, 71, 72, 73, 74 e 75 Detalhes do ambiente criado para a edição número quatro pelo 
arquiteto Roberto Negrete. O projeto inova com a proposta de customização de móveis. Na figura ➊, o 
guarda-roupa seriado, comum em lojas populares de mobiliário, ganhou toque pessoal com a colagem de 
adesivo vinílico. A foto ➋ deixa exposto o complemento de prateleiras proposto para o vão formado pela 
diferença entre as dimensões do móvel e a parede do quarto. Em uma das prateleiras, o arquiteto fixou 
uma luminária suspensa, que subsitui o abajur, nesse caso, ausente pela falta de espaço para o criado-
mudo. Foto: Luis Gomes | Produção: Izildinha Carderari, Tatiana Guardian e Verônica Naka

{ 78 Vista geral do ambiente criado para a edição número quatro. 

{ 79 e 80 As duas tabelas são adotadas como padrão para todas as capas da revista Minha Casa.  
A primeira traz as referências dos móveis e eletrodomésticos (se houver) que compõem o ambiente  
e cuja soma está publicada na chamada de capa. A segunda, traz, detalhadamente, os créditos  
e valores de todos os objetos de decoração usados na ambientação do cenário.  
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{ 81 e 82 Capa da oitava edição da revista Minha Casa. Descrição dos editores: A edição número oito, 
de dezembro de 2010, traz uma sala integrada com a mesa de jantar como capa. Projetado pelo arquiteto 
Neto Porpino e pela repórter visual Tatiana Guardian, o ambiente conta com tons vermelhos e alaranjados 
e móveis brancos para compor o visual. O resultado é uma sala espaçosa com apenas 12 m².
Foto: Luis Gomes | Produção: Tatiana Guardian e Verônica Naka.

{ 83 e 84 Capa da décima primeira edição da revista Minha Casa. Descrição dos editores: A proposta da edição 
11, de março de 2011, é um quarto econômico e descolado para uma adolescente: o arquiteto Guto Requena criou 
um ambiente que pode ser personalizado de acordo com a moradora – a parede com pôsteres ao lado da cama 
pode ser feita com qualquer foto, seja de ídolos ou de amigos. Mantendo o rosa, queridinho das meninas, Guto 
escolheu o roxo e o amarelo para compor a paleta de cores e deixar o quarto com tons alegres. Os puxadores presos 
na parede prendem e organizam colares, bolsas e acessórios. Foto: Luis Gomes | Produção: Mario Mantovanni.

{ 85 e 86 Capa da décima segunda edição da revista Minha Casa. Descrição dos editores: 
A edição de número 12, publicada em abril de 2011, traz pela primeira vez um banheiro como capa. 
Com base na cromoterapia da hora do banho, os arquitetos Saulo Szabó e Fernando Oliveira criaram um 
ambiente em tons azuis e amarelos. No lugar de gabinete, optaram por caixas e cestos para armazenar os 
objetos sob a pia. A bancada foi revestida com pastilhas de vidro em tons de azul, alegrando o ambiente.
Foto: Luis Gomes | Produção: Tatiana Guardian e Verônica Naka.

{ 87 e 88 Capa da décima terceira edição da revista Minha Casa. Descrição dos editores: 
A capa da edição do primeiro aniversário de MINHA CASA, em maio de 2011, não poderia ter sido mais 
especial. Isso porque ela foi decorada por ninguém menos que o designer Marcelo Rosenbaum, acatando 
diversos pedidos dos leitores. Esbanjando estilo e ousadia, o profissional inovou ao usar um pufe como 
mesa de centro e colocar três estampas diferentes no revestimento da parede – a dica aqui é usar grafismos 
da mesma cor para manter a harmonia. Foto: Luis Gomes | Produção: Tatiana Guardian e Verônica Naka.

{ 89 e 90 Capa da décima quarta edição da revista Minha Casa. Descrição dos editores: Em junho de 
2011, a edição de número 14 teve como capa um quarto de casal decorado em tons neutros. A arquiteta 
Regina Adorno escolheu cores claras para realçar o bege-rosado da manta sobre a cama. Na parede, o 
tecido autocolante com estampa que imita capitonê (muito comum em revestimentos de sofás) contrasta 
com os móveis que privilegiam as linhas retas, como o cubo amarelo utilizado como criado-mudo.
Foto: Luis Gomes | Produção: Tatiana Guardian e Verônica Naka.

{ 91 Cozinha publicada na seção Meu Canto Preferido, edição 1, de cozinheira que mora em apartamento alugado 
e usa o espaço para produzir os pratos que vende. Os módulos superiores são da loja Tok Stok. Foto: Victor Almeida

{ 92 e 93 Salas de jantar e estar de apartamento em Porto Alegre. A moradora conta que muitos 
objetos foram adquiridos durante viagem à região das Serras Gaúchas, numa decoração “inspirada em 
estilo europeu”. O ambiente foi decorado pelos próprios usuários, sem a ajuda de arquiteto ou decorador. 
Ambiente publicado na edição 3, na seção Meu Canto Preferido. Foto: Luiz Paulo Monteiro.

{ 94 O antigo quartos de bagunça desse apartamento em São Paulo deu lugar a um home-office e 
quarto de hóspedes. Uma caixa comprada na Tok Stok corrige a altura do monitor em relação à bancada, 
desenhada pelo usuário e executada por marceneiro. Ambiente publicado na edição 4, na seção Meu 
Canto Preferido. Foto: Célia Mari Weiss.
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{ 95 e 96 Quarto de bebê decorado pela própria usuária em Itapevi, São Paulo.  
Artesã especializada na customização de móveis, a moradora pintou as paredes sem auxílio de 
profissional, misturando tinta látex branca a uma bisnaga de corante roxo. Ambiente publicado  
na edição 5, na seção Meu Canto Preferido. Foto: Marcos Lima.

{ 97 O dormitório projetado pelas arquitetas Carmen Zaccaro e Marise Kessel, no Rio de Janeiro, mistura 
cores fortes com estampas, móveis laqueados e paredes texturizadas. “Para colorir com harmonia, incluímos 
um criado-mudo verde-água e almofadas cor-de-rosa”. As arquitetas ensinam em reportagem publicada na 
seção Jogo de Cores (edição 15) que todos os tons do ambiente saíram dos desenhos da colcha. “Todas as 
nuances saíram da estampa”.   Foto: Eduardo Câmara | Reportagem Visual: Daniela Arend.

{ 98 Publicada na seção Jogo de Cores da edição 13, o ambiente faz parte das instalações 
do restaurante Casa Pizza, em São Paulo. Com projeto do designer Marcelo Rosenbaum, mistura 
cores fortes dos quadros com a estampa monocromática do sofá. Os cubos que formam a mesa 
de centro têm cores extraídas dos quadros, num raciocínio análogo ao dormitório da página anterior. 
Segundo a designer e consultora de cores carioca Bete Branco, “o ambiente tem cores de famílias 
distintas, sem resultar num contraste agressivo. Para garantir a harmonia das escolhas cromáticas, 
tenha sempre um elemento que una o máximo os matizes propostos, como os quadros, por exemplo”. 
Foto: Luís Gomes | Reportagem Visual: Paulo Lagreca.

{ 99 e 100 Certo & Errado publicado na edição 6. Com linguagem apropriada de revistas de moda (em que 
editores julgam composições de roupas como certas e erradas), a reportagem temática mostra como acertar a 
altura e o modelo da luminária da sala de jantar. Foto: Célia Mari Weiss | Reportagem Visual: Mario Mantovanni.

{ 101 e 102 Certo & Errado publicado na edição 6. Com linguagem apropriada de revistas de moda 
(em que editores julgam composições de roupas como certas e erradas), a reportagem temática mostra 
como acertar a altura e o modelo da luminária da sala de jantar. Foto: Célia Mari Weiss | Reportagem 
Visual: Mario Mantovanni.

{ 103 e 104 Certo & Errado publicado na edição 2. Com linguagem apropriada de revistas de moda 
(em que editores julgam composições de roupas como certas e erradas), a reportagem temática mostra 
como acertar no tamanho e posição do tapete em relação a grandes móveis como sofá e mesa de jantar. 
Foto: Marco Antônio | Reportagem Visual: Paulo Lagreca.

{ 105 e 106 Certo & Errado publicado na edição 2. Com linguagem apropriada de revistas de moda 
(em que editores julgam composições de roupas como certas e erradas), a reportagem temática mostra 
como acertar no tamanho e posição do tapete em relação a grandes móveis como sofá e mesa de jantar. 
Foto: Marco Antônio | Reportagem Visual: Paulo Lagreca

{ 107 e 108 Cozinha e área de serviço montadas em estúdio, projeto de Fábio Galeazzo. Dimensões 
do ambiente: 4,15 m x 1,70 m, seguindo modelo de planta de apartamento Minha Casa, 
Minha Vida. Capa da edição 9. Foto: Carlos Cubi | Reportagem Visual: Paulo Lagreca.

{ 109 e 110 Cozinha e área de serviço montadas em estúdio, projeto de Fábio Galeazzo.
Dimensões do ambiente: 4,15 m x 1,70 m, seguindo modelo de planta de apartamento Minha Casa, 
Minha Vida. Capa da edição 9. Foto: Carlos Cubi | Reportagem Visual: Paulo Lagreca
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{ 111 e 112 Show-room de apartamento do programa Minha Casa, Minha Vida em São Bernardo do 
Campo, decorado pela arquiteta Raquel Teruko. Construção da MRV Engenharia, a unidade tem 45 m2  e foi 
pensada para uma família de 4 pessoas (casal + 2 filhos). A planta possui dois quartos, cozinha americana, sala 
e área de serviço. Este empreendimento fez parte das visitas de campo aos modelos do programa do governo 
federal realizadas pelo autor da pesquisa. Publicado na edição 2, na seção Decoração. ➊ Detalhe da cozinha 
americana, com cadeiras Charles Eames (vendidas em lojas de varejo comum).➋ Cozinha modulada Favorita 
(marca de planejados com módulos prontos, articulados e montados pelo vendedor), refrigerador, fogão e 
depurador Dako (marca popular vendida no Ponto Frio).  Foto: Marcos Lima | Reportagem Visual: Rose Santos.

{ 113 e 114 Show-room de apartamento do programa Minha Casa, Minha Vida em São Bernardo 
do Campo, decorado pela arquiteta Raquel Teruko. Construção da MRV Engenharia, a unidade tem 45 
m2  e foi pensada para uma família de 4 pessoas (casal + 2 filhos). A planta possui dois quartos, cozinha 
americana, sala e área de serviço. Este empreendimento fez parte das visitas de campo aos modelos do 
programa do governo federal realizadas pelo autor da pesquisa. ➌ Dormitório para duas crianças, com 
beliche e escrivaninha da Favorita (marca de planejados com módulos prontos, articulados e montados pelo 
vendedor). A cadeira de aço esmaltado é da Tok Stok. Foto: Marcos Lima | Reportagem Visual: Rose Santos.

{ 115 e 116 Show-room de apartamento do programa Minha Casa, Minha Vida em Guarulhos, São Paulo, 
decorado pela arquiteta Renata Cáfaro. Construção da MRV Engenharia, a unidade tem 64 m2  e foi pensada para 
uma família de 4 pessoas (casal + 2 filhos). A planta possui dois quartos (sendo uma suíte), cozinha, sala de jantar 
e estar, banheiro e área de serviço. Este empreendimento fez parte das visitas de campo aos modelos do programa 
do governo federal realizadas pelo autor da pesquisa. Publicado na edição 2. ➊ Sala de jantar com espelho na 
parede de fundo, cadeiras Bertoia de alumínio (Inkasa), pufes coloridos (Tok Stok) e pendente de fibra natural 
(Etna). ➋ Sala de estar com móveis brancos e tampos de vidro (tons básicos e transparência aumentam a 
sensação de espaço). Foto: André Godoy | Produção: Rose Santos.

{ 117 e 118 Show-room de apartamento do programa Minha Casa, Minha Vida em Guarulhos, 
São Paulo, decorado pela arquiteta Renata Cáfaro. Construção da MRV Engenharia, a unidade tem 64 m2  e 
foi pensada para uma família de 4 pessoas (casal + 2 filhos). A planta possui dois quartos (sendo uma suíte), 
cozinha, sala de jantar e estar, banheiro e área de serviço. Este empreendimento fez parte das visitas de campo 
aos modelos do programa do governo federal realizadas pelo autor da pesquisa. ➊ Banheiro da suíte com 
apenas 1,5 m x 2,4 m.  ➍ Dormitório do casal com portas do guarda-roupa planejado (Todeschini) espalhadas 
(para ampliar o espaço) e luminária de piso (Etna). Foto: André Godoy | Reportagem Visual: Rose Santos.

{ 119 e 120 Show-room de apartamento do programa Minha Casa, Minha Vida em Guarulhos, São Paulo, 
decorado pela arquiteta Renata Cáfaro. Construção da MRV Engenharia, a unidade tem 64 m2  e foi pensada 
para uma família de 4 pessoas (casal + 2 filhos). A planta possui dois quartos (sendo uma suíte), cozinha, sala de 
jantar e estar, banheiro e área de serviço. Este empreendimento fez parte das visitas de campo aos modelos do 
programa do governo federal realizadas pelo autor da pesquisa. ➎ A divisória de vidro separa a cozinha da área 
de serviço. Móveis brancos planejados (Todeschini), fogão (Bosch) e gancho suspenso (Etna) compõem o espaço 
quase 100% branco. ➍ Dormitório para duas meninas. Beliche feita sob medida (marcenaria Beldan, São Paulo) 
e guarda-roupa (Todeschini). Foto: André Godoy | Reportagem Visual: Rose Santos.

{ 121 O apartamento de 27 m2 foi decorado pelos próprios moradores, um jovem casal paulistano. Os móveis 
comprados em lojas populares seguiram um critério básico de escolha: deviam ser pouco volumosos, como é o caso do 
sofá sem braços, que ganha no espaço de assento. Publicado na edição 2, na seção Antes & Depois. Foto: Marcos Lima.
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{ 122 e 123 Antes & Depois da sala de estar. O sofá recebeu novo tecido — do tipo suede — campeão  
de vendas nas redes de varejo de mobiliário popular, com toque aveludado. Fotos: Marcos Lima.

{ 124 Vista frontal do conjutno de sofá, escultura e quadros. Foto: Marcos Lima.

{ 125 e 126 ➋ Módulo BRV (marca de componentes de MDP modulados, vendidos em home-centers 
(Leroy Merlin) e supermercados, que devem ser montados pelos próprios usuários no esquema “faça você 
mesmo”. ➌ O rack com rodízios de quatro nichos, também comprado na Leroy Merlin 
(R$ 329,90) ganhou personalidade com os objetos acumulados pelo casal.  Foto: Marcos Lima.

{ 127 e 128 Apartamento de 36 m2 em São Paulo, capital. As dimensões reduzidas 
da unidade com 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e área de serviço inspiraram 
a arquiteta Marina Barotti para um projeto em que a marcenaria aproveita 100% do
espaço disponível. “A planta ortogonal facilita o aproveitamento do espaço”. Publicado na edição 9. 
➊ Vista da mesa de jantar, com cadeiras Charles Eames e estrutura de placas de compensado. O desenho 
da mesa emprega pouca matéria-prima e soluciona o problema da falta de espaço. ➋ Banco-baú 
multifuncional. O assento serve de armário.  Foto: Marcos Lima | Produção: Paulo Lagreca.

{ 129 e 130 ➌ Vista da abertura da cozinha americana para a sala de estar. A marcenaria dos dois 
ambientes tem o mesmo acabamento para dar unidade ao espaço compartilhado. ➋ A parte do balcão virada 
para a cozinha vira uma estante para utensílios. Foto: Marcos Lima | Produção: Paulo Lagreca.

{ 131 e 132 ➎ Um nicho de MDF cobre a saída de ar condicionado. O módulo é aberto apenas quando 
o equipamento está ligado. ➏ Cozinha e área de serviço conjugadas recebem lava-louças e máquina de lavar 
embutidas na marcenaria sob medida.  Foto: Marcos Lima | Produção: Paulo Lagreca.

{ 133 e 134 ➐ As portas espelhadas, comuns em guarda-roupas vendidos em larga-escala no varejo, 
também são usadas na marcenaria planejada do apartamento. ➑ O dormitório do casal foi equipado com a 
cama-box com baú, sonho de consumo da Nova Classe Média. Foto: Marcos Lima | Produção: Paulo Lagreca.

{ 135 e 136 Com área de 42 m2, o apartamento decorado pela arquiteta Christiane  
Dilly foi equipado em 2010 por R$ 25.000 (incluindo todo o mobiliário, eletrodomésticos, acabamento  
e objetos de decoração). O projeto enxuto recebeu móveis compactos e tem base neutra. Edição 7.
➊ Detalhe da persiana que separa a varanda da sala de estar. A arquiteta deu atenção especial 
à decoração do pequeno espaço, que recebeu floreiras e, quando faz tempo bom, futons para 
relaxar. ➋ A sala de estar recebeu um sofá-cama sem braços para otimizar o espaço e mesa 
lateral que abre e fecha. Foto: Salvador Cordaro | Produção: Angela Caçapava.

{ 137 e 138 ➌ Vista da área de serviço a partir da cozinha americana.  
A porta de vidro de correr separa os dois ambientes. ➍ A cozinha tem móveis
planejados à venda na Telha Norte (home-center) e custou R$ 6.600. A parede sobre a pia 
recebeu revestimento de pastilha (apenas a altura de 1 placa, 33 cm). Os eletrodomésticos
têm acabamento de inox (outro sonho de consumo da Nova Classe Média) e o fogão 
tradicional foi sobsituído por cooktop e forno elétrico. ➎ O padrão dos móveis segue 
a cor do piso laminado eucafloor, com alta durabilidade e preço de R$ 72 o m2. 
Foto: Salvador Cordaro | Produção: Angela Caçapava.
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{ 139, 140 e 141 O mesmo ambiente ganha visual diferente com acessórios. O conceito da seção 
Casa Bem Vestida é de mostrar ao leitor que a escolha de móveis neutros, com tons e formas básicos, 
facilita na combinação. O espaço pode mudar com a troca de objetos de decoração, mais baratos que os 
móveis pesados. Edição 2.  Fotos: Marcos Lima | Reportagem Visual: Verônica Naka e Tatiana Guardian.

{ 142, 143 e 144 O mesmo ambiente ganha visual diferente com acessórios. O conceito da seção 
Casa Bem Vestida é de mostrar ao leitor que a escolha de móveis neutros, com tons e formas básicos, 
facilita na combinação. O espaço pode mudar com a troca de objetos de decoração, mais baratos que os 
móveis pesados. Nesse caso (edição 11), a roupa de cama e a cabeceira personalizam o quarto de casal. 
Fotos: Luís Gomes | Reportagem Visual: Paulo Lagreca.

{ 145, 146 e 147 O mesmo ambiente ganha visual diferente com acessórios. O conceito da seção 
Casa Bem Vestida é de mostrar ao leitor que a escolha de móveis neutros, com tons e formas básicos, 
facilita na combinação. O espaço pode mudar com a troca de objetos de decoração, mais baratos que 
os móveis pesados. Nesse caso (edição 13), o quarto do bebê muda de acordo com o sexo da criança e 
assume 3 versões. Fotos: Salvador Cordaro | Reportagem Visual: Angela Caçapava.

{ 148 e 149 Móvel produzido pelo próprio morador de casa em São Paulo, com prancha 
de MDF e rodízios. Depois de alguns anos com o visual bruto da chapa, apenas com camada 
de verniz, a mesa recebeu aplicação de filme plástico sobre o tampo. Publicada na seção 
Antes & Depois, edição 13. Fotos: Célia Mari Weiss | Reportagem Visual: Mario Mantovanni.

{ 150 e 151 Encontrada em hipermercados e home-centers a cadeira de escritório com cinco rodízios 
geralmente apresenta revestimento de tecido sintético pouco durável. Com R$ 64 o repórter visual Mario 
Mantovanni transformou a peça pintando os componentes de plástico com tinta spray amarela e revestindo 
assento e encosto com tecido de algodão (da mesma linha, com estampas diferentes e mesma paleta de 
cores). Fotos: Marcos Lima | Produção: Mário Mantovanni.

{ 152 e 153 O antigo gaveteiro revestido de folha de pau-marfim pertenceu a um escritório de 
advogacia. Era útil sob o tampo de vidro dessa escrivaninha em São Paulo, capital. Ganhou a função de 
cômoda depois de receber a pintura listrada com tinta látex esmaltada que se estende para a parede de 
fundo. A transformação teve custo de R$ 52 e foi publicada na seção Antes & Depois da edição 8. Fotos: 
Marcos Lima. Produção: Mário Mantovanni. 

{ 154 e 155 Antes & Depois de reformad e banheiro realizada em Recife, Pernambuco. Com R$ 6.225,50, os 
moradores renovaram as instalações hidráulicas, revestimento e a disposição do cômodo de 4,3 m2. Os módulos 
com rodízios dão da Tok Stok. A reforma foi feita sem o auxílio de arquiteto ou decorador. Foto: Léo Caldas

{ 156 e 157 A sala e estar de 13 m2 é o cômodo principal do apartamento de 47 m2 que 
fica na zona oeste da cidade de São Paulo. Com projeto dos designers Aldi Flosi e Mayra Navarro, 
a sala ganhou estante sob medida (Marcenaria Armatex) e o sofá teve tecido e estofamento trocados. 
Fotos: André Godoy | Produção: Catarina Novaes.

{ 158 e 159 Antes & Depois de cozinha projatada pelo arquiteto Cidomar Biancardi, 
realizada em São Paulo. Com 9 m2, o cômodo ganhou divisória entre a área de cocção 
e lavanderia, armários sob medida e bancada de granito. Foto: Marcos Lima
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{ 160 e 161 Antes & Depois de banheiro projetado pelos arquitetos Claudio Helzel e Vivian Tomglet 
em São Paulo. O ambiente de 3 m2 ganhou novo revestimento, gabinete sob medida ((Marcenaria 
Monte Cristo). A reforma custou R$ 4.169.  Foto: Levi Mendes Jr. | Produção: Mario Mantovanni.

{ 162 Foto produzida em estúdio para a seção Peça Curinga. O mesmo móvel pode ser usado em dois 
cômodos diferentes, com usos distintos. Cenário montado com cabideiros feitos a partir de frentes de 
gavetas de móvel antigo. Foto: Cacá Bratke | Produção: Mário Mantovanni.

{ 163 Foto produzida em estúdio para a seção Peça Curinga. O mesmo móvel pode ser usado em dois 
cômodos diferentes, com usos distintos. Cenário montado. Cavalete branco de MDF laqueado, da Meu 
Móvel de Madeira (loja virtual). Foto: Cintia Sanchez | Produção: Mário Mantovanni.

{ 164 Foto produzida em estúdio para a seção Peça Curinga. O mesmo móvel pode ser usado em dois 
cômodos diferentes, com usos distintos. O criado mudo de madeira cumaru tem uso original no quarto e 
assume a função de mesa lateral na sala.  Foto: Cacá Bratke | Produção: Mário Mantovanni.

{ 165 Foto produzida em estúdio para a seção Peça Curinga. O mesmo móvel pode ser usado em 
dois cômodos diferentes, com usos distintos. A mesa de escritório metálica com revestimento de pintura 
melamínica se transforma em mesa de jantar. Fotos: Cintia Sanchez | Produção: Mário Mantovanni.

{ 166 Fotos produzidas em estúdio para a seção Peça Curinga. O mesmo móvel pode ser usado em 
dois cômodos diferentes, com usos distintos. A barra metálica de inox, usada em cozinhas para pendurar 
utensílios é usada no hall de entrada como mancebo. Fotos: Cacá Bratke | Produção: Mário Mantovanni.

{ 167 Fotos produzidas em estúdio para a seção Peça Curinga. O mesmo móvel pode ser usado em dois 
cômodos diferentes, com usos distintos. A cadeira inspirada na poltrona Swan, de Arne Jacobsen, complementa 
a decoração da sala de estar com pouco volume e serve como apoio no domritório do casal. Peça à venda nas 
Casas Bahia.  Fotos: Alan Teixeira | Produção: Rose Santos.

{ 168 Foto produzida em estúdio para a seção Peça Curinga. O mesmo móvel pode ser usado em dois 
cômodos diferentes, com usos distintos. Carrinho de chá antigo pintado com tinta óleo. Na sala, tem a 
funcão original. No home-office, assyne as veses de mesa de apoio. Os rodízios aumentam a versatilidade 
do móvel. Foto: André Fortes | Produção: Tatiana Guardian e Verônica Naka.

{ 169 Reprodução de infográfico publicado na edição 13, “Para ver TV na cama”. O esquema indica a 
distância dos objetos para favorecer ergonomicamente o usuário, dentro de uma perspectiva de valores médios. 
Para tanto, colheu-se o depoimento da arquiteta carioca Beatriz Chimenthi, do estúdio Design Ergonomia, 
especialista no tema.   Ilustração: Alice Campoy | Texto: Selma Cardoso.

{ 170 Reprodução de infográfico publicado na edição 153, “Raio X do home-office”. O esquema indica 
a distância dos objetos para favorecer ergonomicamente o usuário, dentro de uma perspectiva de valores 
médios. Para tanto, colheu-se o depoimento da arquiteta Marcia Pandeló, do Projeto K, especialista em móveis 
ergonômicos.   Ilustração: Alice Campoy | Texto: Selma Cardoso.

{ 171 Capa da revista Decorar Mais por Menos, concorrente direta de Minha Casa, 
lançada pela editora Escala.
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{ 172 Capa da revista Construir Mais por Menos, 
concorrente direta de Minha Casa, lançada pela editora Escala.

{ 173 Capa da revista Pequenos Espaços, concorrente direta de Minha Casa, 
lançada pela editora Alto Astral.

{ 174 Capa da revista Decore sua Casa, concorrente direta de Minha Casa, 
lançada pela editora Online.

{ 175 Reproducão de capa do Guia de Compras Minha Casa, com 121 pontos de venda 
de material de construção, eletrodomésticos, móveis e objetos de decoração para a Nova Classe Média. 

{ 176 Home-office projetado pelo arquiteto Décio Navarro para a mostra Minha Casa 
em Exposição, no Shopping Metrô Tatuapé, São Paulo, em 2012. 

{ 177 Centro de lazer projetado pelo arquiteto Gustavo Calazans para a mostra Minha Casa em 
Exposição, no Shopping Metrô Tatuapé, São Paulo, em 2012. 

{ 178 e 179 Sala e cozinha integradas projetadas pelos arquitetos Maycon Flamarion, 
Ana Paula Barros e pelo designer de interiores e iluminação Thiago Soares para a mostra 
Minha Casa em Exposição, no Shopping Metrô Tatuapé, São Paulo, em 2012.

{ 180 e 181 Suíte do casal projetada pela arquiteta Marina Barotti para a mostra 
Minha Casa em Exposição, no Shopping Metrô Tatuapé, São Paulo, em 2012. 

{ 182 Quarto para adolescente projetado pela arquiteta Juliana Savelli para a mostra 
Minha Casa em Exposição, no Shopping Metrô Tatuapé, São Paulo, em 2012. 

{ 183 Área de serviço projetada pela arquiteta Ana Maria Queiroga para a mostra 
Minha Casa em Exposição, no Shopping Metrô Tatuapé, São Paulo, em 2012. 

{ 184 Quarto para bebê projetado pela arquiteta Cristiane Dilly para a mostra 
Minha Casa em Exposição, no Shopping Metrô Tatuapé, São Paulo, em 2012. 

{ 185 Terraço projetado pelo arquiteto Glaucio Gonçalves para a mostra 
Minha Casa em Exposição, no Shopping Metrô Tatuapé, São Paulo, em 2012. 

{ 186, 187, 188, 189, 190 e 191 Principais matérias cujas ideias 
foram copiadas ou inspiraram leitores para transformar suas casas. Fotos enviadas para 
o concurso "Fiz como em Minha Casa", realizado por ocasião do primeiro aniversário da revista.

{ 192 Reprodução de folder comemorativo encartado na edição 13 da revista Minha Casa. Publicação dos 
vencedores do concurso "Fiz Como em Minha Casa". Leitora Gilvaneide Bernardo, de Boa Vista, Roraima.

{ 193 Reprodução de folder comemorativo encartado na edição 13 da revista Minha Casa. Publicação 
dos vencedores do concurso "Fiz Como em Minha Casa". Leitora Bárbara Ribeiro, de Anápolis, Goiás. 
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{ 194 Reprodução de folder comemorativo encartado na edição 13 da revista Minha Casa. Publicação dos 
vencedores do concurso "Fiz Como em Minha Casa". Leitora Giulianna Borges, de João Pessoa, Paraíba.  

{ 195 Reprodução de folder comemorativo encartado na edição 13 da revista Minha Casa. Publicação dos 
vencedores do concurso "Fiz Como em Minha Casa". Leitora Fernanda Fernandes, de Pouso Alegre, Minas Gerais. 

{ 196 Reprodução de folder comemorativo encartado na edição 13 da revista Minha Casa. Publicação dos 
vencedores do concurso "Fiz Como em Minha Casa". Leitora Ana Oliveira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

{ 197 e 198 Reprodução de painel para televisão inspirada em conteúdo 
publicado na edição 10, de fevereiro de 2011 — Projeto original do arquiteto Décio Navarro. 

{ 199 e 200 Nicho de prateleiras criado pelo arquiteto Roberto Negrete, publicado na edição 7, 
de novembro de 2010, reproduzido pelo leitor.

{ 201, 202 e 203 Adesivo e cabeceira aplicados em dormitório de casal, projeto da arquiteta 
Christiane Dilly, publicado na edição 7, de novembro de 2011. Ambientes reproduzidos pelos leitores.

{ 204, 205 e 206 Painel de fotos preto e branco colado sobre parede, projeto original do arquiteto 
Guto Requena, publicado na edição 11, de março de 2011. Ambientes reproduzidos pelos leitores.

{ 207, 208 e 209 Pintura listrada em dormitório para duas crianças, projeto 
de Izildinha Carderari, publicado na edição 5, de setembro de 2010. Ambientes reproduzidos pelos leitores.
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m 
uito se discute sobre a casa popu-
lar na academia voltada ao estu-
do do design e arquitetura. Mas 
o que define uma casa como tal? 
Quais são as razões ou caracte-

rísticas que fazem de uma habitação uma 
casa popular? A definição mais comum 
transcende o significado básico encontra-
do nos dicionários para o termo popular: 
“Relativo ou pertencente ao povo. Que é usa-
do ou comum entre o povo. Que é do agrado 
do povo.” (Aurélio, 2014).  Mas o próprio 
dicionário traz como definição para o adje-
tivo o significado atrelado ao termo popu-
lar quando usado junto da casa. “Vulgar.” 
No Brasil, entende-se por casa popular a 
casa de baixa renda. “Muitos são os nomes 
usados para designar essa forma de constru-
ção: casas domingueiras, casas de periferia, 
casas próprias autoconstruídas, casas de 
mutirão” (Bonduki, 1998). Se popular é en-
tão, na essência, o relativo ao povo, tem-se, 
portanto, a casa da maioria, da maior faixa 
de renda brasileira, como objeto de análise. 
No contexto da década de 2000, com ênfa-
se na política habitacional incentivada pe-
los governos Lula e Dilma, maioria signi-
fica Nova Classe Média (que será definida 
a seguir). Habitação popular é “a moradia 
proletária, ocupada pelos trabalhadores ur-
banos” (Folz, 2003). 

O presente trabalho tem como objeto de 
análise a inserção do objeto — móvel po-
pular — na casa popular e considera esta a 
moradia da Nova Classe Média, que repre-
senta hoje a maioria da população brasilei-
ra. Móvel popular é o mobiliário inserido 
na casa popular, e tem suas características 
específicas no contexto nacional. Seu de-
sign (forma, função) é específico e define 
a qualidade do uso dos ambientes dessa 
habitação. Esta tese expõe os resultados 
de pesquisa acadêmica aplicada e preten-
de demonstrar a capacidade de atuação de 
arquitetos e designers junto à Nova Classe 
Média Brasileira tendo como estratégia a 
veiculação de segmento de mídia inédi-
to no Brasil, específico para esse público: 
revista de arquitetura e decoração popu-
lar. Como resultado de pesquisa iniciada 
no ano de 2002, em âmbito de iniciação 
científica apoiada pela Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado de São Paulo 
dentro desta mesma instituição, obteve-se 
a produção de um trabalho de conclusão 
de curso, uma dissertação de mestrado, a 
publicação de artigos em periódicos aca-
dêmicos impressos e digitais, a publicação 
do livro Madeira: matéria-prima para o 
design (Curcio e Muylaert, SESI, 2014) e a 
criação, produção e edição de nova revis-
ta de reforma, construção e organização 

INTRODuçÃO
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de espaços interiores veiculada em todo o 
país com tiragem de 250 mil exemplares 
por mês desde o início de 2010. 

Para tanto, ocorreu a intersecção entre 
atividades acadêmicas de pesquisa desen-
volvidas nesta instituição e a formação pro-
fissional prática do pesquisador ao longo 
de sua trajetória como estagiário de arte 
do núcleo das revistas populares da Editora 
Abril, designer gráfico e editor de arte da 
revista AnaMaria, editor de Casa e Deco-
ração deste mesmo título, editor da revista 
Minha Casa e diretor/consultor de projetos 
voltados à Nova Classe Média Brasileira 
nessa mesma editora, incluindo publicação 
customizada para o grupo de varejo de mó-
veis e eletrodoméstico Casas Bahia e revista 
de comportamento feminina Máxima para 
Nova Classe Média lançada concomitante-
mente à de decoração. O trabalho se carac-
teriza, portanto, pela interdisciplinaridade 
entre o design, a arquitetura e o jornalis-
mo, todas ciências sociais aplicadas, usadas 
como instrumento de produção de conhe-
cimento para a melhoria das condições de 
vida da população brasileira.  

Depois das etapas de avaliação do mo-
biliário disponível no mercado nacional, 
análise do interior das habitações populares 
brasileiras, estudo da capacidade do arqui-
teto/designer de transformar ambientes de 

dimensões reduzidas e subaproveitados e 
publicação de matérias semanais acerca do 
aprimoramento do uso dos espaços internos 
da habitação, percebeu-se a real possibilida-
de da aplicação de conceitos de profissionais 
do design e arquitetura em publicação didá-
tica com linguagem visual e literária adapta-
das à realidade deste público-alvo. 

Sabe-se que a pirâmide social brasileira 
depois da redemocratização — em mea-
dos da década de 1980 —, tem sofrido im-
portante modificação. 

A consolidação da Nova Classe Média, 
antes denominada Classe C, ascendeu as 
possibilidades de investimento do merca-
do editorial, seguindo a tendência de cria-
ção de marcas específicas para este público 
já adotadas pela indústria desde o início 
dos anos 1990. Nesse sentido, a criação de 
um manual de design para esse público — 
que em 2009 passou a ser a maioria da po-
pulação — serviu não apenas de platafor-
ma de veiculação de conteúdo relativo ao 
design de interiores e mobiliário, mas de 
espaço para a comunicação entre os inves-
tidores do ramo varejista com seu público 
final de consumo. Essa combinação, inves-
timento editorial somado ao investimento 
publicitário, rendeu a criação de um novo 
nicho de publicações no mercado brasilei-
ro: as revistas populares de decoração.  
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Esse trabalho descreve o acompanha-
mento e desenvolvimento na criação de 
metodologia específica para instrução à 
distância, através de veículo de mídia im-
pressa, jornal ou revista, ou portal virtual, 
baseados na tradução de conceitos discuti-
dos por arquitetos e pesquisadores do de-
sign democratizando assim o acesso a tal 
conhecimento. Dessa forma, aproximou-
se o profissional (arquiteto e designer) de 
um público-alvo que mesmo diante do 
crescente poder aquisitivo — conforme 
dados publicados nesse trabalho — não 
tem como pressuposto a contratação de 
serviços de projeto. Assim, a revista pro-
posta e suas posteriores concorrentes de 
mesmo nicho fazem a tradução de con-
ceitos técnicos de aproveitamento de es-
paço, soluções de mobiliário e circulação. 
Permite, por meio deles, atingir essa Nova 
Classe Média de maneira eficaz.

Os resultados do método desenvolvido e 
em constante adaptação segundo a dinâ-
mica da própria população brasileira — 
influenciada por incentivos fiscais promo-
vidos pelo governo federal para a compra 
de móveis e eletroeletrônicos —, foi anali-
sada através do contato direto com leitores 
da publicação. Dessa forma, tem-se como 
parte da documentação iconográfica desse 
trabalho, a aplicação de conceitos expos-

tos em artigos publicados na revista no 
ambiente real, habitado pelos leitores. A 
comparação de evidências estéticas e or-
ganizacionais entre a produção fotográfica 
da publicação e a reprodução do conceito 
e efetivamente satisfação do usuário vali-
dam a hipótese de eficácia da tese propos-
ta por este trabalho: manuais de decoração 
e design de interiores para a nova Classe 
Média são instrumento eficaz de orienta-
ção e melhora significativa da qualidade 
de organização da parte interna da habi-
tação popular brasileira, objeto de estudo 
deste trabalho desde sua fase embrionária, 
ainda em âmbito de Iniciação Científica 
financiada pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo, e sempre 
sob a orientação da professora Dra. Maria 
Cecília Loschiavo dos Santos.

Para a prática eficiente do design deve-se 
levar em conta dados antropométricos (já 
que os objetos são na sua grande maioria 
destinados ao uso pelo homem), tecnoló-
gicos, econômicos, psicológicos e sociais 
de modo a conciliar as exigências funcio-
nais às estéticas, levando-se em conta a 
relação do homem, em sua condição de 
comprador e usuário.  

O design trabalha fundamentalmente 
visando unir a função de um determinado 
objeto à plasticidade da sua forma. Pode-
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se dizer que a funcionalidade é resultado 
de uma boa plasticidade da forma. Esta é 
a mais comum definição de design. O de-
signer, entretanto, é responsável por mui-
tos outros atributos do objeto criado. Es-
tes consistem na forma, na estrutura, nos 
materiais empregados, no mecanismo, no 
acabamento, e muitas vezes na embalagem 
e publicidade do mesmo. 

Essa definição, entretanto, exprime mui-
to mais o aspecto teórico do design, do que 
realmente aquilo para que este deveria se 
propor. A verdadeira definição do desenho 
industrial deve ser vista como “...um proces-
so de eleição de critérios de eficiência social e 
de uso do produto, de racionalização dos re-
cursos disponíveis e de meio de transferência 
dos resultados das pesquisas científicas ao 
sistema produtivo”. (Bonsiepe, 1980) 

Um dos principais aspectos relaciona-
dos à atividade projetual do designer trata 
da simplicidade que o produto deve apre-
sentar. Cabe ao designer buscar durante o 
projeto de um objeto de uso comum efici-
ência econômica máxima. O importante é 
aliar o conceito de simplicidade e econo-
mia à estética e plasticidade da forma. Esta 
é a árdua tarefa a ser desempenhada por 
este profissional.  

É dever do designer levar em conta, 
quando projeta, a praticidade e eficácia do 

produto. Entretanto, a forma e a aparência 
do mesmo determinam diretamente o indi-
víduo para o qual é destinado o objeto a ser 
desenvolvido. No caso do mobiliário, obje-
to de análise dessa pesquisa, deve-se con-
siderar principalmente a configuração da 
moradia na qual será inserido esse produto. 

Tomas Maldonado, em uma de suas 
conferências, no ano de 1963, afirmou 
que “O desenho industrial é uma ativida-
de que consiste em determinar as proprie-
dades formais de um objeto produzido in-
dustrialmente”. Em seguida explica o que 
seriam estas propriedades formais: “... por 
propriedades formais não se deve entender 
somente as características exteriores, mas, 
sobretudo, as relações funcionais e estrutu-
rais que fazem que um projeto tenha uma 
unidade coerente...”. 

A definição proposta por Maldonado se 
completa quando adiciona-se à criação da 
forma de maneira funcional e prática, o 
contexto de inserção do objeto. O contexto 
socioeconômico, a estrutura tecnológica 
empregada e a complexidade do produto 
determinam de maneira decisiva suas ca-
racterísticas finais.

Ao desenhista industrial, competem as 
partes dos produtos com as quais o usu-
ário entra em relação direta perceptiva e 
operativamente. Tendo como base este 
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aspecto da atividade do designer, pode-
se perceber a importância de conhecer o 
perfil do indivíduo ao qual o mobiliário é 
destinado. Nesse sentido, a escolha de um 
usuário por este ou aquele objeto pode de-
terminar a qualidade de uso do espaço que 
ele tem disponível em sua moradia. 

Design e arquitetura são os objetos de es-
tudo deste trabalho. Sabe-se que inúmeros 
conceitos já explorados num cenário arqui-
tetônico podem ser aplicados ao campo do 
desenho industrial. O arquiteto, no entanto, 
pode se expressar da maneira que desejar, 
e a técnica será submetida a sua proposta. 
Já o designer, deve se preocupar muito com 
a técnica, pensando que a proposta de um 
móvel muito diferente das formas de pro-
dução já empregadas pode não conseguir 
a execução do seu produto, ou encarecê-lo 
de maneira considerável. Entretanto, tanto 
arquiteto quanto desenhista industrial, de-
vem se preocupar com o ambiente cultu-
ral para o qual estão projetando. A cultura 
determina a real necessidade do objeto e a 
adaptação por parte do usuário ao tentar 
manipular ou utilizar-se do produto do 
projeto. Este aspecto pode ser observado 
em ambas as áreas.

Esse trabalho pretende, principalmente, 
voltar-se à produção de conhecimento na 
área de design, contribuindo com os demais 

levantamentos e pesquisas já realizados den-
tro deste campo. O estudo do móvel voltado 
à habitação popular brasileira implica tam-
bém no conhecimento da vida e dos costu-
mes destes indivíduos, de maneira a auxiliar 
na elaboração de propostas que visam solu-
cionar os problemas encontrados no cotidia-
no destas pessoas.

Como a pesquisa se relaciona diretamen-
te com o comportamento das pessoas, e 
este sofre constante processo de evolução, 
entende-se que os estudos sobre o tema 
levantado jamais se esgotarão, sendo im-
portante para o meio acadêmico o estudo 
contínuo e propostas de design nesta área.  

A fase anterior do presente trabalho, 
apresentada na defesa de dissertação de 
mestrado aprovada em dezembro de 2009, 
definiu o seguinte conceito: 

“A atuação do designer/arquiteto pode 
influenciar de maneira positiva o aprovei-
tamento dos espaços internos da moradia 
popular brasileira, mesmo que se faça uso 
do mobiliário e dos equipamentos dispo-
níveis em lojas populares para o projeto e 
disposição funcional dentro do espaço cons-
truído”. (Curcio, 2009) 

 A proposta de um estudo das habitações 
mínimas e da qualidade do mobiliário uti-
lizado por estes indivíduos, reafirma a real 
necessidade de um arquiteto/designer pre-
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ocupado com as questões ligadas ao social.  
A busca por soluções de problemas tão 

urgentes numa sociedade como a brasi-
leira deve ser cultivada por todo tipo de 
profissional. Desta forma, levantou-se 
dentre uma série de possibilidades do 
designer/arquiteto atuar socialmente no 
campo do mobiliário, a publicação de 
matérias veiculadas em mídia impressa, 
especificamente no meio revista. 

Um trabalho deste cunho, desenvolvido 
numa Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo, contribui para a formação de ci-
dadãos diferenciados, preocupados com o 
desenvolvimento de toda a sociedade bra-
sileira, utilizando todo o conteúdo obtido 
ao longo de sua formação universitária, 
programa de mestrado e doutorado tam-
bém para um bem comum. 

design para uma nova era
As unidades habitacionais de interesse 

social têm sofrido com a redução do seu 
espaço interno ao longo dos anos. Nos 
últimos dez anos, programas de habita-
ção desenvolvidos pelo governo federal 
como o Minha Casa, Minha Vida têm 
democratizando o processo de aquisição 
de moradias de baixo custo, produzidas 
em parceria com grandes empreiteiras e 
as prefeituras dos municípios. Trata-se de 

um auxílio ao crédito que incentiva a pro-
dução de moradias populares pela inicia-
tiva privada. Dessa forma, busca-se suprir 
o déficit habitacional sem a dependência 
total do sistema público de produção de 
moradia. Nota-se, entretanto, que o mo-
biliário disposto nos ambientes, sejam eles 
produzidos pela iniciativa privada, au-
toconstruções, ou unidade habitacionais 
de governo, não se adapta devidamente à 
configuração dos espaços internos. 

Esse trabalho apresenta um estudo de 
caso realizado em São Bernardo do Cam-
po, na Grande São Paulo. A fotógrafa Ca-
rol Quintanilha realizou oficinas com os 
moradores de um condomínio construído 
através do programa Minha Casa, Minha 
Vida e clicou os ambientes de diferentes 
unidades a partir de um mesmo ângulo. 
Assim, obteve imagens com a variação de 
equipamentos de uma mesma configura-
ção de espaço — mesma planta tipo — por 
diferentes famílias.

Mas o crescimento desgovernado e caó-
tico das metrópoles brasileiras influencia 
de maneira decisiva no comportamento de 
toda a população, incluindo os indivíduos 
que habitam moradias autoconstruídas ou 
produzidas por programas governamen-
tais. As necessidades humanas de cada po-
pulação devem ser supridas inclusive atra-
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vés do uso dos objetos que compõem o seus 
respectivos lares. Nesse sentido, cabe a esta 
proposta de trabalho, a análise da essência 
do pensamento de concepção de projeto in-
trínseco à atividade projetual do designer e 
a avaliação da possibilidade de atuação do 
arquiteto na melhoria do aproveitamento 
desses espaços. “A contribuição dos proje-
tistas, dos designers, tanto na concepção do 
empreendimento quanto na concepção de 
ações para integrá-lo ao tecido urbano (vi-
zinhança) é essencial para o sucesso na cons-
trução de moradias...”. (Bismarchi, 2013). 

Em perspectiva análoga, Francis Beau-
cire discute a conformação da metrópole 
contemporânea em seu La Forme des Vil-
les et le développement durable, afirmando 
que: “...la ville éclatée qui s`est construite 
sur le terrain tourne le dos à la ville dense 
et diverse souhauitée par la plupart des ur-
banistes”1.

A colocação de Beaucire abre uma dis-
cussão para a existência de um paralelo 
interessante entre a constituição física da 
metrópole como objeto de suposta unida-
de e a produção de objetos para as então 
definidas partes que compõem este úni-
co organismo funcional. As metrópoles 
brasileiras, ilustrando-se a tese principal-
mente com fenômenos peculiares às extre-
midades da cidade de São Paulo, caracte-

rizam-se dentre outras coisas pela criação 
de imensos conjuntos habitacionais dis-
postos à margem do tecido urbano já 
existente, gerando assim uma segregação 
desta porção de “cidade” em detrimento 
ao todo já definido como perímetro urba-
no. Segundo a professora Marli Namur, do 
departamento de Planejamento Urbano e 
Regional da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
tem-se que:   

“... há uma clara diferença entre a teoria 
e a concepção ideal do desenvolvimento 
urbano. A principal diretriz deve levar em 
conta a eliminação dos chamados vazios 
urbanos. Caso não seja possível ocupá-los 
como prioridade, deve-se implantar o con-
junto imediatamente à margem da trama 
urbana, dando continuidade a periferia, 
eliminando os espaços vazios”.2 

A continuidade ou descontinuidade de 
um determinado trecho urbano constru-
ído indica também uma mudança de es-
tado no âmbito cultural. Há nestes casos, 
mudança social, mudança de costumes, 
mudança de vida. Na maioria deles, este 
fenômeno indica segregação urbana, e 
delimita duas ou mais concentrações po-
pulacionais de natureza socioeconômicas 
distintas. Dessa forma, pode-se entender a 
consequência deste aspecto urbanístico no 

{ 1. Francis Beaucire, 
professor da Universidade de 
Cergy-Pontoise, criador e diretor 
do laboratório de Mobilidade, 
Redes, Território e Meio-ambiente 
da mesma instituição. Tradução 
”... a cidade espontânea, que se 
constrói sobre um terreno, vira 
as costas para a cidade densa e 
diversa desejada pela maioria dos 
urbanistas”. 

{ 2. Trecho extraído de 
entrevista realizada pelo autor 
da pesquisa em abril de 2005. 
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mobiliário utilizado por tais populações 
nos diferentes casos. 

Ao longo dos últimos dez anos verifi-
cou-se um enriquecimento da população 
brasileira mais carente. Segundo estudo 
realizado pela Fundação Getúlio Vargas 
em agosto de 2008, 17,4 milhões de pes-
soas ingressaram à Nova Classe Média 
brasileira entre os anos de 2002 e 2008. O 
mesmo estudo ainda afirma que 97% da 
população eram formados por essa Nova 
Classe Média, o que representava 45% da 
renda gerada no país. Segundo o Salão 
Imobiliário de São Paulo, 50% da venda de 
imóveis no ano de 2009 foram de unida-
des consideradas populares (com valor in-
ferior a R$ 115.000). A presente pesquisa 
tem como objeto de estudo famílias com 
renda familiar entre R$ 1.064 e R$ 4.561. 
A área média das unidades habitacionais 
analisadas gira em torno dos 50 m2 e varia 
de acordo com a região de estudo. 

Muitos autores colocam o trabalho do 
designer como fruto da busca por um 
equilíbrio estético entre a função, a forma 
e a necessidade. O estudo da obra de Gui 
Bonsiepe3 aponta para a necessidade de 
um projeto de mobiliário de interesse so-
cial, foco principal desse trabalho, que teve 
como bases conceituais diferentes fontes, 
sendo estas o trabalho como discente do 

Programa de Pós-Graduação em Design e 
Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
a orientação e as investigações da Profes-
sora Maria Cecília Loschiavo dos Santos e 
os estudos bibliográficos e de campo rea-
lizados durante a vigência desta pesquisa. 
O contato com pesquisadores do design e 
núcleos de pesquisa Paulistas, Brasileiros e 
Europeus também contribuiu para o enri-
quecimento dos resultados apresentados. A 
combinação do alicerce acadêmico com o 
laboratório de aplicação realizado na Edito-
ra Abril constituiu subsídio para a definição 
de parâmetros e a criação de um manual 
didático para o aproveitamento de espaços 
mínimos em forma de revista mensal de 98 
páginas, destinado à Nova Classe Média 
Brasileira. Sua eficácia, efeitos e evolução, 
estão apresentados nas páginas a seguir. 

panorama histórico
As intervenções governamentais na seara 

da habitação popular no Brasil tiveram iní-
cio apenas durante o período denominado 
Segundo Reinado, simultaneamente à liber-
tação dos escravos, quando estes passam a 
ser substituídos por mão-de-obra livre. Em 
1831, ano da abdicação de D. Pedro I, foi 
criada a primeira Caixa Econômica do país, 
e, com ela, passou-se a articular o problema 

{ 3. Gui Bonsiepe estudou 
design na HFG-ulm (Hochschule 
für Gestaltung, Ulm) (1955-1959), 
onde atuou também como professor 
titular do Departamento de Design 
Industrial e Comunicação Visual, até 
o seu fechamento, em 1968. Após 
isso, mudou-se para América Latina. 
No Chile, assessorou pequenas e 
médias empresas (1968-1970) e 
criou a área de Desenvolvimento 
de Produtos no Comitê de 
Investigações Tecnológicas (1971-
1973). Na Argentina, criou a área 
de Desenvolvimento de Produtos, 
no Instituto Nacional de Tecnologia 
Industrial (1974-1976). No Brasil, 
criou e coordenou o Laboratório 
Brasileiro de Desenho Industrial 
- lbdi, em Florianópolis (1984-
1987). Trabalhou em escritórios de 
projeto e foi docente em diversas 
universidades latino-americanas, 
europeias, norte-americanas e 
asiáticas, como a Escola Superior de 
Desenho Industrial - ESDI (Rio de 
Janeiro), Universidade de Ciências 
Aplicadas (Köln) e Universidade 
das Artes (Zurich). Ocupou a vice-
presidência do International Council 
of Societies of Industrial Design 
- ICSID (1973-1975). Publicou 
diversas obras sobre design 
industrial e comunicação visual, 
destacando-se: Teoria e pratica del 
disegno industriale (Milão, 1975), 
A da Tecnologia (São Paulo, 1985), 
Interface - Design neu begreifen 
(Mannheim, 1995), Design: do 
Material ao Digital (Florianópolis, 
1997), Historia del Diseño en 
América Latina y El Caribe (co-
coordenador, São Paulo, 2008). 
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nascente do déficit habitacional com o qua-
dro econômico do país. Deu-se então início 
ao longo período de intervenções estatais so-
bre o campo da habitação popular. 

Segundo Folz (2003), “a primeira crise ha-
bitacional de que se tem notícia ocorreu nos 
países pioneiros da revolução industrial, In-
glaterra e França, no final do século XVIII, 
quando grandes levas da população rural 
foram atraídas para a cidade formando as 
novas camadas do proletariado urbano”. A 
preocupação dos investidores burgueses e 
do estado, nesse momento, não tinha como 
foco a melhora da qualidade de vida dos 
trabalhadores, mas questões sanitárias que 
diminuíam a produtividade da mão-de-o-
bra diante de problemas de saúde causados 
por falta de higiene. Assim, em 1832, Edwin 
Chadwick realizou na Inglaterra pesquisa 
sobre a qualidade de vida do proletariado. “É 
mérito de Chadwick haver apreendido com 
clareza as relações entre os problemas sociais e 
as condições físicas do ambiente: de agora em 
diante, até retirar-se da vida pública em 1854, 
ele será o animador de todas as iniciativas do 
governo para melhorar o ambienre na cidade 
industrial” (Benevolo, 1976). Após a unifica-
ção da Alemanha, com a industrialização do 
país, surgiram também ali problemas ligados 
às condições da vida operária. As sociedades 
cooperativas de operários, 38 em 1890, eram 

instituições organizadas que disciplinaram, 
de certa forma, as regras de convívio entre os 
trabalhadores. Com o Plano Haussmann de 
reurbanização de Paris, seguido por muitas 
metrópoles ao redor do globo — inclusive 
São Paulo, com o Plano de Avenidas — sepa-
rou-se definitivamente a habitação proletá-
ria dos luxuosos imóveis ocupados pela bur-
guesia. O fim dos edifícios mistos segregou 
a classe trabalhadora empurrando-a para a 
periferia. Grandes inidicativas industriais, 
com investimentos expressivos, previam 
junto do parque produtivo a construção das 
chamadas vilas operárias, verificadas inclusi-
ve no Brasil, por exemplo, na região do Brás 
e Pari, na zona (hoje) central de São Paulo. 
Na prática, os problemas enfrentados pelos 
países pioneiros na industrialização foram 
ocorrer no Brasil apenas no fim do século 
XIX. Para Bonduki (1998), os modelos de 
moradia operária propostos pela Comissão 
de Exame e Inspeção de Cortiços, em 1893, 
são muito próximos da configuração das vi-
las operárias paulistanas. Em 1900, com a lei 
n. 498 (Lemos, 1978), o incentivo à constru-
ção de habitação popular na periferia ocor-
reu por meio da isenção fiscal para as em-
presas financiadoras dos empreendimentos. 
O governo republicano, (1889 a 1902), esta-
beleceu a isenção de impostos para este tipo 
de unidade habitacional entre 15 e 20 anos. 
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O regime interno de habitações destinadas 
a operários e classes mais pobres fixou em 
1900 a área mínima exigida para a unidade 
habitacional: 42 m2. 

Até 1930, o capital privado dominava a 
construção de habitação para a classe operá-
ria (Folz, 2003). Neste período se consolida 
a preocupação do arquiteto com relação à 
habitação popular. São realizados dois con-
gressos panamericanos de arquitetura (1920 
e 1923) que tinham como tema a construção 
de casas baratas, no primeiro, e edificações 
econômicas, no segundo. “Em 1920 dá-se 
início  à política de Epitácio Pessoa de cons-
trução oficial de casas para aluguel. Em 1927 
toma-se a iniciativa do estabelecimento de 
um plano de reurbanização da cidade do Rio 
de Janeiro” (Curcio, 2006). Com a reforma 
urbanística promovida por Pereira Passos 
no centro do Rio de Janeiro — aos moldes 
do Plano Haussmann — criou-se a primeira 
rede de coleta de esgotos e abastecimento de 
água organizada rm larga escala no Brasil. 
No entanto, sabe-se que o plano de Passos 
não previa na nova área nobre em torno da 
Avenida Rio Branco a presença operária. 
Assim, a expulsão da mão-de-obra do cen-
tro reurbanizado foi a gênese da fixação das 
populações nas áreas de encostas do então 
distrito federal. O urbanista francês Alfred 
Agache, contratado para conduzir a emprei-

tada, estaria preocupado, inclusive, com a 
extinção das favelas na periferia carioca. 

Concomitantemente, discussões sobre a 
habitação de dimensões mínimas começa-
ram a tomar proporções consideráveis no 
cenário europeu entre os principais arquite-
tos de grandes escolas. Em 1928, na Suíça, 
teve lugar o primeiro CIAM — Congres-
so Internacional de Arquitetura Moderna 
— durante o qual discutiu-se a arquitetura 
como um poderoso instrumento de trans-
formação social. Os resultados dessas reuni-
ões foram registrados por Le Corbusier após 
a quarta edição dos encontros, na chamada 
Carta de Atenas, documento que sintetizou 
as diretrizes elencadas durante as discussões. 
“A industrialização rompe de forma decisiva 
com as formas tradicionais de produção. Des-
trói o artesanato e desencadeia o êxodo rural, 
tornando as cidades centros de alta densidade 
populacional e péssimas condições de mora-
dia e subsistência. O ambiente urbano é to-
mado pela desordem e o rural pelo abando-
no” (Trecho extraído da Carta de Atenas, Le 
Corbusier, 1933). A Carta de Atenas sintetiza 
o conteúdo do urbanismo racionalista, tam-
bém chamado de urbanismo funcionalista 

A década de 1930 foi marcada por uma 
mudança de postura do poder público dian-
te da questão habitacional. A produção em 
massa de moradia pelos Institutos de Apo-
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sentadorias e Pensões (IAPs), que construí-
am conjuntos habitacionais, financiavam e 
alugavam a preços baixos. “O conjunto Re-
sidencial Realengo, no Rio de Janeiro, é um 
exemplo da busca pela racionalização do 
espaço” (Folz, 2003).  “Os apartamentos de 
área mínima, com apenas um dormitório — 
seguindo a tipologia sala, quarto, cozinha e 
banheiro — se caracterizavam pela raciona-
lização da planta e pelos exíguos espaços des-
tinados à cozinha e ao banheiro” (Bonduki, 
1998). Em 1937 surge o Código de Obras do 
Rio de Janeiro como o primeiro dispositivo 
legal que prevê a eliminação de favelas sendo 
estas substituídas por habitações proletárias. 
Em 1940 a prefeitura criou o programa dos 
Parques Proletários Provisórios, que seria 
responsável pela reeducação, recuperação 
e reajuste do morador da favela reintegran-
do-o à sociedade. Em 1942, parte da favela 
Praia do Pinto foi transferida para o primei-
ro parque. 

Os IAPs, preocupados com a qualidade 
dos conjuntos habitacionais, convocaram 
os mais renomados arquitetos modernistas 
para a aplicação dos então recentes concei-
tos de eficiência da configuração da unidade 
de moradia. “São exemplos o arquiteto Atílio 
Correa Lima (Vila do Carmo, em São Paulo) 
e os irmãos Roberto (Conjunto Residencial 
da Penha) que receberam prêmio de honra 

na exposição do V Congresso Panamericano 
de Arquitetos realizado em Montevidéu em 
1940” (Curcio, 2006). Se no Brasil a políti-
ca habitacional era embrionária até meados 
do século XX, com iniciativas pontuais, na 
Alemanha desde 1920 uma política organi-
zada de produção de habitação de interesse 
social já estava consolidada. “Sob a direção 
de Ernst May, os conjuntos habitacionais edi-
ficados em Frankfurt eram extremamente 
racionalizados, com fábricas municipais que 
produziam os mais diversos elementos cons-
trutivos das habitações. Além disso, levaram-
se em consideração os móveis e equipamentos 
que seriam introduzidos nos apartamentos” 
(Folz, 2003). Esta talvez tenha sido a primei-
ra iniciativa organizada do pensamento do 
interior da casa popular.  

Enquanto a Europa incluía nos progra-
mas de restauração dos países pós Segunda 
Guerra a política habitacional de construção 
de unidades habitacionais em larga escala, 
no Brasil o governo Dutra criava, em 1946, 
a Fundação Casa Popular. Um ano antes, 
acontecera o primeiro congresso brasileiro 
de arquitetos, durante o qual foram lançadas 
recomendações para a solução dos proble-
mas de déficit habitacional no país. A Fun-
dação Casa Popular tinha como objetivo fa-
cilitar o acesso da população de baixa renda 
à casa própria em âmbito nacional, e entre 
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1937 e 1964, junto dos IAPs, construiu cerca 
de 143 mil unidades (Bonduki, 1998). Algu-
mas medidas judiciais foram tomadas pelos 
governos na tentativa de frear a construção 
de habitações espontâneas nas grandes ci-
dades, logicamente fracassando. Calcula-se 
que no ano de 1950 já existiam cerca de 170 
mil habitantes nas favelas cariocas. Nesse pe-
ríodo, iniciativas estaduais ganharam força, 
como a Caixa Estadual de Casas para o Povo 
(CECAP) em São Paulo e o Departamento 
de Habitação Popular no Rio de Janeiro. Foi 
o segundo que, seguindo padrões moder-
nistas, construiu entre 1940 e 1950 o talvez 
mais emblemático conjunto habitacional, o 
Pedregulho (Conjunto Habitacional Prefeito 
Mendes de Moraes). Da implantação, que 
respeita rigorosamente as curvas de nível do 
relevo acidentado, à configuração das uni-
dades, o projeto de Affonso Eduardo Reidy 
sintetiza os preceitos modernistas herdados 
das discussões dos CIAMs.  

Apenas em 1964 surge o Banco Nacional 
da Habitação (BNH), após um inexpressivo 
período de governo de Juscelino Kubitcheck, 
cujo ambicioso Planto de Metas não incluia 
políticas habitacionais. Junto do Sistema Fi-
nanceiro da Habitação, o BNH foi respon-
sável por uma organização e sistematização 
mais satisfatórias da produção de moradia. 
Durante o governo de Castelo Branco todo 

o controle da construção de moradias pas-
sou para as mãos do estado. O regime de 
1964 assumiu publicamente um compro-
misso de construção intensiva de unidades 
habitacionais a baixo custo. A partir daí, o 
setor assumia não apenas o papel de suprir 
o déficit habitacional, mas desempenhava 
função propulsora da economia do país. No 
entanto, a massificação comprometeu a qua-
lidade da produção. “Buscando-se a redução 
do preço das habitações, as unidades tiveram 
seu tamanho reduzido e os conjuntos passa-
ram a não ter tanta preocupação com espaços 
coletivos, apresentando baixa qualidade de 
projeto” (Folz, 2003). “Quando o BNH bus-
cou reduzir o custo da moradia para tentar 
atender a uma população que vinha se em-
pobrecendo, ao invés de alterar o processo de 
gestão e produção que encarecia o produto fi-
nal, apoiando iniciativas que a população já 
vinha promovendo, optou por rebaixar a qua-
lidade da construção e o tamanho da unida-
de, financiando moradias cada vez menores” 
(Bonduki, 1998). Outro modelo reconhe-
cido de habitação social de qualidade, que 
foge a esta regra, foi o Conjunto Habitacio-
nal  Zezinho de Magalhães, construído em 
Guarulhos, Grande São Paulo, e projetado 
pelos arquitetos João Batista Vilanova Arti-
gas, Paulo Mendes da Rocha e Fábio Pente-
ado, financiado pelo CECAP. Em 1986, teve 
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fim o BNH. “Assim, desestruturou-se a po-
lítica habitacional no país. A partir de então 
o estado se exime da responsabilidade de fi-
nanciar de alguma forma programas habita-
cionais” (Folz, 2003). Antes disso, iniciativas 
pontuais como os INOCOOPs (Institutos 
de Orientação a Cooperativas Habitacio-
nais), que posteriormente deram origem às 
COHABs (Companhias de Habitação Popu-
lar)construíram, apenas em 1965, oito mil 
unidades habitacionais. Em 1973 o governo 
federal lançou o PLANHAB (Plano Nacio-
nal de Habitação) com a promessa de cons-
truir, em uma década, 1 milhão de moradias. 
Em oito anos o governo construiu apenas 
250 mil unidades. Durante os dezenove anos 
de existência do PLANHAB, construíram-se 
cera de 1,2 milhão de unidades. 

A partir da década de 1980, após a rede-
mocratização do país, as políticas federais 
de produção de moradia enfraqueceram-se 
substancialmente. Assim, a produção passou 
a ser pontual, em nível estadual ou munici-
pal. Na cidade de São Paulo, por exemplo, os 
sucessivos mandatos de prefeitos alternaram 
políticas ideologicamente opostas, resultan-
do não descontinuidade dos projetos.  Du-
rante a gestão Luiza Erundina (1989 a 1992) 
utilizou o sistema de mutirão — mão-de-o-
bra da própria comunidade — para produzir 
moradia com financiamento da Secretaria da 

Habitação e Desenvolvimento (SEHAB). Em 
seguida, as gestões Paulo Maluf (1993 a 1996) 
e Celso Pitta (1997 a 2000) foram marcadas 
pela interrupção dos programas lançados 
no período anterior e o lançamento do Pro-
jeto Cingapura. “Este programa foi marcado 
pela construção de conjuntos habitacionais de 
baixa qualidade, tanto de projeto quanto do 
edifício em si, em grandes avenidas. Servia de 
propaganda para o governo, dada a alta vi-
sibilidade diante da implantação nas vias de 
acesso da cidade” (Curcio, 2006). A gestão 
Marta Suplicy (2001-2004) foi marcada pelo 
programa Bairro Legal e a criação das Zonas 
Especiais de Interesse Social, elogiadas pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) em 
2010. Desenvolvido pela Secretaria Munici-
pal de Habitação e Desenvolvimento Urba-
no com apoio do Programa Cities Alliance 
– Cities Without Slums, do Banco Mundial, 
tinha como objetivo desenvolver planos de 
ação habitacional e urbanística visando à 
melhoria das condições de vida da popula-
ção e a redução da violência em bairros com 
altos índices de exclusão econômica, social e 
cultural. Teve como base teórico-metodoló-
gica estudos desenvolvidos pelo Laboratório 
de Habitação e Assentamentos Humanos da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo (Lab-Hab/FAU
-USP) em parceria com o Grupo Técnico de 
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Apoio (GTA) e a Usina-Centro de Trabalhos 
para o Ambiente Integrado. As gestões José 
Serra / Gilberto Kassab (2005 a 2012) não ti-
veram produção expressiva de moradia po-
pular e foram marcadas pelas discussões de 
projetos de renovação do centro da cidade 
que excluíam a possibilidade de ocupação 
e apropriação de edifícios vazios da região 
central para moradias de interesse social. 

Durante o governo Fernando Henrique 
Cardoso, de 1995 a 2002, uma ampla rees-
truturação decorrente da implantação do 
Plano Real em 1994 reorganizou as linhas 
de crédito oferecidas à população para o fi-
nanciamento da moradia popular. “Após a 
reorganização do setor, foram criadas novas 
linhas de financiamento, tomando como base 
projetos de iniciativa dos governos estaduais 
e municipais, com sua concessão estabelecida 
a partir de um conjunto de critérios técnicos, 
considerando que uma política habitacional 
ideal deve identificar e segmentar a deman-
da, permitindo um tratamento diferenciado 
a cada segmento” (Souza, 2005). Os dois 
programas federais à época eram o Pró-Mo-
radia — teve entre 1995 e 1998 cerca de R$ 
790 milhões em investimentos — e Habi-
tar-Brasil — tinha financiamento direto do 
Orçamento Geral da União (Souza, 2005), 
destinados ao financiamento dos governos 
municipais e estaduais, daí a descentraliza-

ção e transferência da política habitacional 
da esfera federal para os governos locais. A 
iniciativa tinha como princípio da diver-
sidade do território nacional e a análise da 
problemática de cada região do país, entre-
gue às autoridades locais para que tivessem 
maior controle das necessidades específicas 
do setor de atuação. “A política de descentra-
lização é um dos pilares da proposta e deixa 
claro que deve partir de estados e municípios a 
iniciativa da proposição” (Souza, 2005). 

A mudança efetiva e retomada da cons-
trução de moradias populares pelo governo 
federal ocorreu apenas com o governo Lula, 
com o lançamento em 2009 do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, cujas unidades 
serviram de base para a elaboração a discus-
são do interior da casa popular deste traba-
lho. O investimento previsto pelo governo 
na ocisão era de R$ 34 bilhões, destinados à 
construção de 1 milhão de moradias. A par-
cela mínima do financiamento era de R$ 50, 
e o teto da renda familiar, R$ 4.650.
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1844

{ Definiu-se na 
Inglaterra uma série 
de requisitos mínimos 
de higiene para 
os alojamentos de 
aluguel. Surgem em 
Londres, com projeto 
do arquiteto Henry 
Roberts, os primeiros 
apartamentos 
operários.

1855

{ No Brasil, 
o governo 
promulga lei 
que proíbe a 
construção 
deliberada 
de cortiços, 
sem a prévia 
autorização 
da Câmara. 

1882

{ O Segundo 
Império inicia uma 
sucessão de decretos 
concedendo favores 
às empresas relativos 
à construção 
de habitações 
para operários. 

1892

{ Estabelecido 
decreto que 
regulamentava a 
administração e 
o regime interno 
das habitações 
para operários.

1900

{ Em São Paulo, com a Lei n. 498, 
tentava-se regularizar as construções para 
facilitar os empreendimentos voltados à 
resolução do problema da casa popular. 
Dentre outras regras, as empreiteiras que 
construíam habitações proletárias deveriam 
seguir uma tabela de tamanhos e padrões, 
incluindo a área mínima de 42 m2 para as 
unidades habitacionais.  

1890

{ Após a unificação da 
Alemanha, as sociedades 
cooperativas, com apoio 
financeiro do estado, totalizavam 
38 cooperativas de construção 
responsáveis pela produção 
de habitação operária. 

1840 a 1889
Segundo Reinado

1889 a 1891
M. Deodoro da Fonseca
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1909 a 1910
Nilo Peçanha
1910 a 1914

Hermes da Fonseca\

1891 a 1894 
Floriano Peixoto

1894 a 1898 
Prudente de Morais

1907

{ Fundação 
da Werkbund, 
sociedade 
formada por 
fabricantes 
de mobiliário, 
arquitetos, 
artistas e 
escritores 
alemães.

1919

{ Fundação da Bauhaus, escola 
organizada como tentativa 
de continuar a reforma na 
formação de artes aplicadas 
na Alemanha e propor, dentre 
outras coisas, soluções de 
projeto de mobiliário para as 
habitações mínimas, como a 
proposta de móveis tubulares 
de Marcel Breuer. 

1927

{ Walter Gropius 
vence concurso 
para a realização 
de conjunto 
de casas em 
Dammerstock, a 
partir daí, começa 
a discutir a 
Minimal wohnung 
(moradia mínima). 

1928

{ CIAM I 
(La Sarraz, Suíça). 
Fundação 
dos CIAM. 

1929

{ CIAM II 
(Frankfurt am 
Main, Alemanha). 
Unidade mínima 
de habitação 
(Existenzminimum)

1930

{ CIAM III 
(Bruxelas, Bélgica). 
Desenvolvimento 
racional do lote 
(Rational Lot 
Development). 

1930

{ Criação dos Institutos 
de Aposentadorias e 
Pensões (IAPs), primeiras 
instituições públicas 
a tratar a questão 
habitacional no país. 

1927

{ Fundação da 
Móveis Bérgamo, 
em São Paulo. 
Início do plano de 
reurbanização do Rio 
de Janeiro, promovido 
pelo prefeito Pereira 
Passos e conduzido 
pelo arquiteto 
Alfred Agache.

1908

{ Fundação, no 
Rio Grande do 
Sul, da Thonart, 
por João Gerdau, 
que produzia 
móveis com 
a técnica de 
envergadura 
de madeira 
idealizada por 
Michael Thonet 
em 1859.  

1915

{ É projetada a emblemática 
Cama Patente, por Celso 
Martinez Carrera 
(patenteada três anos 
depois por Luiz Liscio).  

1916

{ Construção da Vila 
Operária Maria Zélia, 
em São Paulo. Nesse 
momento, essas vilas 
eram construídas por 
indústrias que se fixavam 
na cidade e companhias 
de estrada de ferro. 

1918

{ Fundação,  
em São Paulo,  
da Indústria 
Cama Patente  
L. Liscio S.A.  

1920

{ Início da 
política de 
Epitácio Pessoa 
de construção 
de casas para 
aluguel. 

1906 a 1909
Afonso Pena

1919 a 1922
Epitácio Pessoa

1922 a 1926
Artur Bernardes

1914 a 1918
Venceslau Brás

1926 a 1930
Washington Luís
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1953

{ CIAM IX 
(Aix-en-
Provence, 
França). 
A Carta da 
habitação 
(The Charter 
of Habitat)

1956

{ CIAM X 
(Dubrovnik, 
Iugoslávia). 
Surgimento 
do Team 10.

1933

{ CIAM IV 
(Atenas, Grécia). 
Publicação da 
Carta de Atenas; 
A Cidade 
funcional (The 
Functional City)

1937

{ CIAM V (Paris, 
França). Moradia e 
recreação (Dwelling 
and Recreation).  
Surge o primeiro 
Código de Obras  
do Rio de Janeiro. 

1939

{ Ocorre em 
Buenos Aires 
o Primeiro 
Congresso 
Panamericano 
de Vivenda 
Popular. 

1949

{ CIAM VII 
(Bérgamo, 
Itália). Sobre 
a cultura 
arquitetônica 
(Concerning 
Architectural 
Culture).

1951

{ CIAM VIII 
(Hoddesdon, 
Inglaterra). 
O Coração 
da cidade 
(The Heart 
of the City)

1940

{ Realização 
do IV Congresso 
Panamericano de 
Arquitetos, em 
Montevidéu, que teve 
a apresentação dos 
projetos  dos IAPs.

1947

{ CIAM VI (Bridgwater, 
Inglaterra). Reafirmação dos 
objetivos dos CIAM. Nossas 
cidades podem sobreviver? 
(Can Our Cities Survive?); e 
a Nova Monumentalidade.

1954

{ Nasce a Mobília Contemporânea, 
sociedade formada pelo francês Michel 
Arnoult, Norman Westwater e Abel de 
Barros Lima, que produzia móveis  
flexíveis modulares e desmontáveis. 

1964

{ Criação do 
BNH (Banco 
Nacional da 
Habitação).

1965

{ Criação dos 
INOCOOPs 
(Institutos de 
Orientação a 
Cooperativas 
Habitacionais. 

1966

{ Construção do Conjunto Habitacional Zezinho de Magalhães em 
Guarulhos, financiado pela CECAP (Caixa Estadual de Casas para o Povo). 

1930

{ Ocorre 
o Primeiro 
Congresso de 
Habitação, 
em São 
Paulo, tendo 
como tema 
a habitação 
mínima, 
herança das 
discussões  
dos CIAMs.

1945

{ É realizado 
o Primeiro 
Congresso 
Brasileiro de 
Arquitetos, com 
o tema habitação 
mínima. 

1946

{ Criação pelo 
governo Dutra da 
Fundação da Casa 
Popular, com 
função exclusiva 
de tratar 
dos assuntos 
relacionados 
ao déficit 
habitacional 
no Brasil. 

1950

{ Construção do Conjunto Residencial 
Deodoro pela Fundação Casa Popular. 

1952

{ Construção do Conjunto Residencial do Realengo pelas IAPs Construção do Conjunto 
Residencial de Pedregulho pelo Departamento de Habitação Popular do Distrito Federal.

1930 a 1945
Getúlio Vargas

1951 a 1954
Getúlio Vargas
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1951 a 1954
Getúlio Vargas

1954 a 1955
Café Filho

1964 a 1967
Huberto Castelo Branco

1956 a 1961
Juscelino 

Kubitschek

1961 
a 1964

João Goulart

1946 a 1951
Eurico Gaspar Dutra

1946 a 1951
Eurico Gaspar Dutra
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1967

{ O BNH (Banco 
Nacional da Habitação) 
lança a partir das 
Sociedades de Crédito 
Imobiliário a montagem 
do chamado Sistema 
Brasileiro de Poupança 
e Empréstimos. 

1973

{ O governo 
lança o 
PLANHAB 
(Plano Nacional 
da Habitação) 
e assume o 
compromisso 
de construir 
1 milhão de 
moradias 
em dez anos. 

1979

{ É criado o 
PROMORAR 
(Programa de 
Erradicação da 
Subhabitação). 
Construção do 
BNH Manaus 
e BNH Espírito 
Santo.  

1986

{ Fim do 
BNH (Banco 
Nacional da 
Habitação).   

1989 a 1992

{ Gestão Luiza Erundina em 
São Paulo: utilizou o sistema 
de mutirão — mão-de-obra 
da própria comunidade 
— para produzir moradia 
com financiamento da 
Secretaria da Habitação e 
Desenvolvimento (SEHAB).

2005 

{ Gestões José Serra e Gilberto Kassab (2005 
a 2012): não tiveram produção expressiva de 
habitação popular, ficaram marcadas pelas 
discussões sobre a ocupação de edifícios 
abandonados no centro para a construção de 
habitação de interesse social. 
{ É criado o Ministério das Cidades, com o 
objetivo de cumprir papel “fundamental nas 
políticas setoriais de habitação, saneamento e 
transporte” (Souza, 2005). Por meio da Secretaria 
Nacional de Habitação, a iniciativa tinha como 
meta universalizar o acesso à moradia. 

2009

{ Lançamento 
do programa 
Minha Casa, 
Minha Vida, 
com investimento 
inicial previsto 
de R$ 34 
milhões, 
financiados 
pela Caixa 
Econômica 
Federal. 

2013

{ É lançado pelo 
governo federal o 
programa Minha 
Casa Melhor, linha 
de crédito para a 
compra de móveis 
e eletrodomésticos. 

1993 

{ Gestões Paulo Maluf e Celso Pitta em 
São Paulo (1993 a 2000): foram marcadas 
pela interrupção dos programas lançados 
no período anterior e o lançamento do 
Projeto Cingapura. “Este programa foi 
marcado pela construção de conjuntos 
habitacionais de baixa qualidade, tanto 
de projeto quanto do edifício em si, em 
grandes avenidas. Servia de propaganda 
para o governo, dada a alta visibilidade 
diante da implantação nas vias de acesso 
da cidade” (Curcio, 2006).

1994

{ lançamento 
do Plano Real, 
principal responsável 
pela estabilidade 
econômica e controle 
da hiperinflação.  

1995

{ Governo Fernando 
Henrique (1995 a 2002) 
Cardoso incentiva a 
descentralização das 
políticas habitacionais e 
transfere aos estados e 
municípios o poder de 
proposição das políticas 
com financiamento dos 
programas federais 
Pró-Moradia e 
Habitar-Brasil. 

2001 a 2004

{ Gestão Marta Suplicy em São 
Paulo: foi marcada pelo programa 
Bairro Legal e a criação das Zonas 
Especiais de Interesse Social.

1967 a 1969
Artur da Costa e Silva

1969 a 1974
Emílio Médici

1974 a 1979
Ernesto Geisel

1985 a 1990
José Sarney

1990 a 1992
Fernando Collor de Melo

1992 a 1995
Itamar Franco

1995 a 2002
Fernando Henrique Cardoso
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1995 a 2002
Fernando H. Cardoso

2003 a 2011
Luís Inácio Lula da Silva

2012 a 2018
Dilma Rousseff

1979 a 1985 
João Figueiredo



m ó v e l  p o p u l a r
Como falar de design Com a nova Classe média 42

Esta pesquisa tem como objetivo 
constatar as possibilidades de atu-
ação do arquiteto e designer na efi-
ciência do uso dos equipamentos 
usados na habitação. Para isso, o 

estudo da configuração dessas unidades e a 
inserção dos objetos no espaço disponíveis 
são objetos indispensáveis de análise. 

Sabe-se que a produção industrial demo-
cratizou o consumo, deixando acessível às 
massas produtos restritos até então às elites. 
No entanto, a análise realizada em etapas an-
teriores — parte dessa mesma pesquisa ainda 
em fase de graduação e mestrado — trouxe 
como resultado a inserção do objeto como 
principal elemento que dificulta o aprovei-
tamento dos espaços da habitação popular. 
Sendo assim, embora a população ao longo 
dos anos tenha sido beneficiada com o aces-
so aos bens de consumo — principalmente 
móveis e eletrodomésticos — tem dificul-
dade em escolher o equipamento adequado 
para sua moradia. 

Este trabalho pretende explicitar a real ca-
pacidade do arquiteto e designer na orienta-
ção dos consumidores no momento da com-
pra de objetos e sua respectiva inserção nos 
espaços já construídos. O procedimento pa-
drão de entrevista e contratação do arquiteto 
ou designer de interiores ainda não é cultu-
ral entre os consumidores da Nova Classe 

Média. Por isso, propõem-se a iniciativa da 
produção de manual de design de interio-
res destinado a essa classe emergente, em 
forma de revista. A tradução dos conceitos 
em forma de guia torna acessível à maioria 
da população conceitos universais do design 
como alternativa para o melhor aproveita-
mento dos espaços. 

Segundo Folz (2003), “há uma estrutura 
de produção industrial moveleira no seg-
mento dos móveis populares, com mercado 
já implantado, e dentre as suas muitas defici-
ências está a ausência de design industrial na 
concepção dos móveis”. Cada vez mais, esse 
conceito discutido pela pesquisadora tem 
sido desmistificado e a contratação de desig-
ners pela indústria de móveis populares tem 
sido, inclusive, usada como objeto de marke-
ting para a persuasão de compra. 

OBJETIVOs 
& HIPóTEsEs

Hipóteses

a
A atuação do designer/arquiteto pode 

influenciar de maneira positiva no 
aproveitamento dos espaços internos 

da moradia popular brasileira, mesmo 
que se faça uso do mobiliário e dos 
equipamentos disponíveis em lojas 

populares para o projeto e disposição 
funcional dentro do espaço construído. 
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Diante das hipóteses colocadas como 
objeto de pesquisa e confirmação/contes-
tação, estabeleceu-se processo teórico-me-
todológico de análise da produção de con-
teúdo editorial voltado à nova Classe Média 
brasileira, seus desdobramentos e paradig-
mas dentro das limitações comerciais que o 
produto editorial oferece. 

Assim, conciliando a pesquisa biblio-
gráfica já realizada e apresentada na dis-
sertação de mestrado que precede este 
doutorado e a atividade profissional de 
desenvolvimento de revista popular de de-
coração aplicou-se a seguinte metodologia 
experimental e de análise: 

a) Estudo e análise da construções e 
showrooms decorados — no local de ven-
da — de imóveis voltados ao público que é 

objeto de análise do presente trabalho.
b) Estudo de habitações reais equipadas 

com ou sem a figura do designer de inte-
riores ou arquiteto, que apresente bons re-
sultados de arranjo mobiliário fazendo uso 
de peça acessíveis disponíveis no mercado 
ou customizadas pelo próprio usuário.

c) Diálogo com principais redes varejistas 
de revenda de mobiliário popular brasilei-
ro, levantadas durante pesquisa de mestra-
do, para produção de material fotográfico 
em estúdio para publicação em matérias 
(empréstimo de móveis e objetos para fo-
tografia, método comum no segmento de 
revistas de decoração de luxo como Casa 
Claudia, Casa Vogue, Casa e Jardim, etc). 

d) Montagem, em estúdio, de ambien-
tes projetados por profissionais arquitetos 
ou designers de interiores — nas edições 
1, 3 e 5 da revista, projetados pelo próprio 
pesquisador — baseado em ambientes di-
mensionados para unidades habitacionais 
do programa de incentivo à construção de 
moradia popular do Governo Federal, Mi-
nha Casa, Minha Vida. 

e) Levantamento, junto a arquitetos e pro-
fissionais decoradores, de projetos contra-
tados por clientes de Classe Média, dentro 
do nicho previsto pela revista/pesquisa. 
Documentação fotográfica, detalhamento 
de orçamento e planilha de custos de obje-

b
Se as publicações voltadas ao mercado 
de moda e vestuário usam como guia 

revistas periódicas, o mesmo pode 
acontecer com o universo da decora-
ção. A instrução ao usuário feita por 

meio de matérias e conteúdo editorial 
publicado em revista impressa com 

textos redigidos por jornalistas espe-
cializados em casa e decoração, bem 
como arquitetos e designers de inte-
riores consultados como fonte, tem 

eficácia no melhor aproveitamento do 
espaço interno da moradia. 
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tos, mão-de-obra empregados na obra. 
f) Estudo da linguagem editorial (visual 

e escrita) com base em trabalho desenvol-
vido anteriormente no Núcleo de Revistas 
de Alto Consumo da Editora Abril.

g) Estudo didático das principais neces-
sidades dos moradores para criação do 
projeto editorial e seções da revista.

h) Acompanhamento da produção do 
conteúdo editorial e reprodução de unidades 
habitacionais em estúdio. Criação de meto-
dologia para foto e produção de cenário.

i) Análise da reprodução de conceitos pu-
blicados no universo real da casa dos leitores. 

j) Estudo do estabelecimento de novo ni-
cho comercial de revistas — segmentadas 

de decoração popular — com mais de 5 
títulos concorrentes de diferentes editoras. 

k) A análise de satisfação dos leitores 
com as informações publicadas na revista 
foi feita a partir dos números de venda — 
o primeiro número esgotou em apenas 3 
dias —, e relatórios de satisfação de leito-
res, com base em cartas e e-mails recebi-
dos pelo sistema de atendimento ao leitor. 

l) A análise da aplicação dos conceitos ex-
plorados pela publicação na casa dos leitores 
foi medida por meio de concurso cultural 
realizado na ocasião do primeiro aniversário 
da revista, em que leitores deveriam enviar 
fotos de soluções de reforma ou decoração 
inspiradas em matérias publicadas. 



m ó v e l  p o p u l a r
Como falar de design Com a nova Classe média 45

Pode parecer intrigante falar de pu-
blicações populares antes de defi-
nir, em detalhes, quem é a Nova 
Classe Média Brasileira. A ordem 
dos capítulos deste trabalho é 

proposital, dado que a grande maioria das 
revistas e periódicos voltados para esse pú-
blico, quando criados, não era destinada 
à maior fatia da população do país, como 
hoje de fato é. Escritas para a chamada 
Classe C, ou emergentes, as revistas popu-
lares vieram, ao longo dos anos, ganhando 
mais espaço no portfólio das editoras. Falar 
dos títulos populares é fundamental para 
entender o contexto de inserção de um ma-
nual de design popular publicado em for-
ma de revista. 

Em 2009, segundo dados do Instituto Ve-
rificador de Circulação4 (IVC) 6 dos 10 títu-
los semanais mais vendidos no Brasil eram 
revistas voltadas para a Classe C. Ocupavam, 
do quinto ao décimo lugar, os seguintes títu-
los, respectivamente: Viva Mais!, AnaMaria, 
Tititi, Contigo, Minha Novela e Malu. Tão 
interessante quanto notar que as revistas po-
pulares seguem o ranking perdendo apenas 
para os títulos de informação Veja, Época, 
Istoé e a campeã de lifestyle Caras, é consta-
tar que, até então, não existia revista de Casa 
e Decoração voltada para esse público.

No entanto, as publicações de compor-

tamento, com foco principal nas editorias 
de moda, beleza, dieta e saúde, aos poucos 
deram espaço crescente para uma nova se-
ção, de casa e decoração. Esse fenômeno, 
devidamente documentado durante esta 
pesquisa, ainda em fase de mestrado, foi o 
embrião para a criação do primeiro título 
exclusivamente dedicado à arquitetura e 
design para este público.

Foi com a chegada do Plano Real, em 1994 
que houve a grande explosão de revistas 
populares no Brasil. Com a estabilidade da 
moeda, a população das classes C e D expe-
rimentou um aumento real dos rendimen-
tos. O aumento de consumo dos supérfluos 
— iogurtes, refrigerante, biscoitos — veio 
acompanhado da crescente circulação de 
revistas. “Com preços baixos e assuntos rela-
cionados geralmente à televisão e à vida do-
méstica, essas publicações chegaram a vender 
cerca de 1 milhão de exemplares por semana. 
Só as populares da Editora Abril (AnaMaria, 
Conigo!, Viva Mais! e Minha Novela) vende-
ram cerca de 50 milhões de exemplares em 
2002” (Scalzo, 2011). Entre 1996 e 2002, esse 
segmento foi, talvez, o maior responsável 
pelo crescimento do mercado brasileiro de 
revistas, que subiu de 300 milhões para 600 
milhões de exemplares anuais.  

Se nesse momento — final da década de 
2000 — não havia nenhum produto dedi-

3. FALANDO COm 
A NOVA CLAssE 
méDIA: REVIsTAs

{ 4.O Instituto Verificador 
de Circulação (IVC) é uma 
entidade nacional e oficial, 
sem fins lucrativos, responsável 
pela auditoria de circulação dos 
principais jornais e revistas do 
Brasil, considerada a principal 
referência neste segmento. Fundado 
em 1961 como um departamento 
da Associação Brasileira de 
Propaganda (ABP), passou a ter 
personalidade jurídica própria em 
1965, quando recebeu autonomia. 
Ao longo de sua história, o IVC 
conquistou notável reputação. O 
Instituto tem equidade absoluta 
em seu comando, pois sua 
Diretoria Executiva é tripartite, 
sendo composta por nove 
representantes de cada uma das 
categorias principais de associados, 
anunciantes, agências de 
propaganda e editores. A entidade 
possui escritórios no Rio de Janeiro 
e em São Paulo, bem como equipe 
de auditores viajando por todo 
o País. Atualmente, mais de 450 
publicações, entre jornais e revistas 
são filiados à entidade.
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cado a este fim, sobravam títulos dedica-
dos a esse público, principalmente femini-
no. AnaMaria, por exemplo, foi criada em 
1996. Paralelamente, o mercado publicitá-
rio com ênfase nas grandes redes de varejo 
de móveis, almejava canal de comunicação 
com esse público e comumente encartava 
anúncios de 12 páginas no centro dessas 
revistas. No entanto, a linguagem acom-
panhava a estética das lojas, com excesso 
de informação e highlights nos preços e 
crediários.  Foi então que a linguagem de 
publieditorial — anúncios informativos 
diagramados e editados como se fossem 
matérias da revista — começou a fazer par-
te do corpo das revistas de comportamento, 
com o tema decoração. Na prática, em vez 
de redes como Casas Bahia ou Marabraz 
(varejistas de móveis e eletrodomésticos 
publicarem anúncios comuns, veiculavam 
publicidade disfarçada de conteúdo edito-
rial. Assim, desmistificavam pré-conceitos 
sobre a qualidade e durabilidade dos mó-
veis que vendiam.  

O meio revista encontrou por parte do 
Governo Lula — entre 2002 e 2009 —, ter-
reno amistoso para posicionar-se como veí-
culo específico de difusão de conteúdo para 
a nova Classe Média (consolidada durante 
os dois mandatos de Lula). “Independente-
mente da ansiedade que o novo contexto po-

lítico impunha, a relação com o Planalto em 
2002 não foi conflituosa. Pelo contrário, a 
amistosa parceria ANER (Associação Nacio-
nal dos Editores de Revista) com o governo 
fortaleceu-se. Carlos Alzugaray encaminhou 
aos sócios da entidade pedido de solidarie-
dade ao programa Fome Zero” (Muylaert, 
Curcio e Keppler, 2011). A proposta do pre-
sidente da entidade era conclamar os sócios 
editores a divulgar o programa de forma 
gratuita. 

O enriquecimento da população no 
Brasil durante esse período fez com que 
o mercado de revistas populares sofresse, 
após 2008 — ano da severa crise econô-
mica mundial — um fortalecimento ex-
pressivo no segmento. Semeou-se, assim, 
terreno fértil para o lançamento de novos 
títulos populares, na contra-mão do mer-
cado de revistas em geral. “O modelo norte
-americano, bastante seguido aqui no Bra-
sil, lastreado fortemente nos ganhos com 
publicidade, mostra-se agora insuficiente 
para garantir a saúde financeira do negócio 
(revista) — especialmente depois da crise fi-
nanceira mundial de 2008”. (Scalzo, 2011).  

Em 2010, 4 novos títulos populares foram 
lançados por grandes editoras: Máxima (pri-
meira revista de comportamento popular 
mensal), Minha Casa, Decorar mais por me-
nos e Construir mais por menos. O sucesso 
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desses produtos — paralelo ao fortalecimen-
to dos títulos populares já no mercado — se 
deu por conta do novo canal de acesso de 
marcas importantes ao consumidor poten-
cial por meio das revistas. Marcas direcio-
nadas ao público de alto poder-aquisitivo 
lançaram sub-marcas ou linhas exclusivas a 
preços mais acessíveis. A Deca, que produz 
metais e louças sanitárias, lançou a linha de 
metais Link, com a promessa de diminuir o 

preço e manter a qualidade dos produtos. Da 
mesma forma, as Tintas Suvinil fizeram com 
a marca Glasurit, que tem uma paleta de co-
res reduzidas e bisnagas de tinta menores. As 
revendedoras de móveis planejados (modu-
lados vendidos sob medida) ganharam con-
correntes populares como New e Italínea. 
Assim, garantiu-se investimento para que as 
editoras financiassem os novos títulos e am-
pliassem os já existentes. 



m ó v e l  p o p u l a r
Como falar de design Com a nova Classe média 48

{ Figura 1 
Torneira Link, da linha 
econômica da Deca. Mais 
esguia e com emprego reduzido 
de material, preserva as 
características de funcionamento 
dos produtos da marca e promete 
manter o padrão de qualidade.   
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{ Figura 2 
Bisnaga de tinta Glasurit, linha 
popular das Tintas Suvinil. 
Sob o slogan de “medida certa”, 
o fabricante promete oferecer
tinta o suficiente para pintar 
uma parede de 2,5 m x 2,5 m.  
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4.1 DADOs sOCIOECONômICOs

O acesso da população ao crédito e a 
consolidação da Nova Classe Média 
no Brasil foram amplamente divul-
gados como elementos de impulso 
ao crescimento do país nos últi-

mos anos, principalmente entre 2000 e 2012. 
“Ainda que de forma bastante irregular, o cres-
cimento do PIB (produto interno bruto) foi o 
suficiente para alavancar o consumo, respal-
dado pelo controle da inflação e pelo regime de 
metas de inflação adotado pelo governo federal 
desde 1999.” (Passos, 2013). Sabe-se que o re-
gime de metas de inflação — que usa a taxa 
de juros para conter o aumento de preços —, 
desestimula o consumo por meio do crédito e 
desacelera a abertura de financiamentos. Isso 
acaba por influenciar diretamente a intenção 
de compra e, consequentemente, contribui 
para o congelamento dos preços.

Foi exatamente pelo raciocínio inverso que 
o governo nos últimos 12 anos não adotou 
como prioridade o regime de metas da in-
flação. O estímulo ao emprego e a redução 
das desigualdades sociais foram as principais 
bandeiras políticas do novo governo recém 
reconhecido pela ONU (Organização das 
Nações Unidas) por tirar o Brasil do Mapa 
Mundial da Fome. A partir de 2002, promo-
veu ações sociais que estimularam o consumo 
da camada mais pobre da população. Grande 
parte desse grupo não tinha emprego formal 

e passou a ter carteira assinada. Ao mesmo 
tempo, através de uma política de redução de 
encargos, desonerou diversos setores de bens 
de consumo duráveis (principalmente ele-
trodoméstico da linha branca, como fogões, 
geladeiras e microondas) com o objetivo de 
estimular o consumo ao mesmo tempo em 
que promoveu a expansão do crédito no país.

“Essas medidas surtiram efeito na redução 
do desemprego e no aumento da ocupação 
formal, o que estimulou a produção industrial 
em boa parte da década. O reflexo da infla-
ção controlada, em boa parte da década, e o 
aumento do rendimento promoveram nova-
mente o consumo e o ciclo se renovou até me-
ados de 2008, quando uma grave crise finan-
ceira internacional aconteceu e prejudicou a 
manutenção do crescimento econômico dos 
quatro anos anteriores.” (Passos, 2013). 

Nesse mesmo período, o país apresentou 
elevado superávit no saldo da balança co-
mercial, a taxa de câmbio se manteve está-
vel. Isso fez com que a inflação continuasse 
estável, e promoveu o aumento do nível de 
emprego e da renda. Desde 1994, o coefi-
ciente de Gini5, que mede a desigualdade 
de renda, vem caindo continuadamente, e 
alcançou os menores valores da história do 
Brasil nas últimas três décadas. Nos últimos 
anos, a renda dos mais pobres cresceu de 
forma substantiva e inverteu a pirâmide 

4. NOVA 
CLAssE méDIA, 
NOVA HABITAçÃO

{ 5. O Coeficiente de Gini, 
ou índice Gini é uma medida 
de desigualdade desenvolvida 
pelo estatístico italiano Corrado 
Gini, e publicada no documento 
“Variabilità e mutabilità” 
(“Variabilidade e mutabilidade” 
em italiano), em 1912. É 
comumente utilizada para calcular 
a desigualdade de distribuição 
de renda mas pode ser usada 
para qualquer distribuição. Ele 
consiste em um número entre 0 e 
1, onde 0 corresponde à completa 
igualdade de renda ou rendimento 
(onde todos têm a mesma renda) 
e 1 corresponde à completa 
desigualdade (onde uma pessoa 
tem toda a renda ou rendimento 
, e as demais nada têm). O índice 
de Gini é o coeficiente expresso 
em pontos percentuais (é igual ao 
coeficiente multiplicado por 100).
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social, com a maioria da população perten-
cente à Nova Classe Média.

O aumento da distribuição de renda, a con-
solidação da ocupação formal entre os mais 
pobres, a estabilidade da moeda e o cresci-
mento da produção industrial e do consumo 
consolidaram a inclusão das massas como 
principal resultado da política do Governo 
Federal, com a redução da pobreza no país e 
melhorias à população mais carente.

“[...] nos últimos anos, as classes que mais 
se beneficiaram, proporcionalmente falando, 
com aumento de renda e do consumo, foram 
aquelas mais próximas da base da estrutura 
social brasileira.” (Scalon, Salata,2012).

O perfil desse consumidor tem sido obje-
to de estudo da indústria e do setor de ser-
viços. Evidência desse fenômeno é a criação 
do Data Popular, aberto em 2001 para de-
senolver pesquisas sobre as classes C, D e 
E. “No intuito de atender o consumidor de 
baixa renda, as empresas precisam entender 
sua realidade, suas necessidades e desenvol-
ver estratégias específicas.” (Barki, 2006).

Segundo Rocha e Silva (2008), para ter 
acesso a este mercado, é necessário criar 
produtos e processos voltados especialmen-
te para atender às necessidades desse grupo 
de consumidores, por meio de soluções ino-
vadoras e criativas, a preços acessíveis, usan-
do novos canais. É justamente nesse ponto 

que as revistas segmentadas, que passaram 
a ser consumidas depois da estabilização da 
moeda e tiveram sua explosão na década de 
2000, despertaram interesse das marcas — 
indústria e distribuidoras de varejo — para 
a publicidade. Assim, projetos editoriais vol-
tados para a Nova Classe Média, como as 
revistas Máxima (comportamento) e Minha 
Casa (decoração) tiveram financiamento 
para seus respectivos lançamentos. 

gráfico 1: Coeficiente gini
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12 Princípios para ter sucesso com 
as classes populares (Prahalad, 2010)

1
Concentração em preço e desempenho, 

pois esse mercado não depende tão 
somente de preços baixos.

2 
A inovação requer resolver os 

problemas dos consumidores com 
tecnologias novas.

3
Como os mercados são imensos, as 

soluções precisam ser adaptadas.
4 

Reduzir a intensidade dos recursos, 
isto é, utilizar soluções que possam ser 

recicláveis e sustentáveis.
5

Nem sempre o que serve para um 
cliente de maior rendimento, servirá 

com adaptações simples ao de menor 
rendimento.

6
As inovações em processos e 

produtos são cruciais nos mercados 
de baixa renda

7
O projeto de produtos e serviços 

deve levar em conta a infraestrutura 
deficiente em áreas remotas.

8 
A ambientação dos clientes com o 

uso dos produtos também é um fator 
crucial.
9

Os produtos devem funcionar em 
ambientes hostis.

10
 A heterogeneidade da base do 

consumidor em termos culturais e 
educacionais constitui um desafio.

11 
O consumidor precisa ter acesso 
à inovação, caso contrário ela não 

perdurará.
12  

A evolução das particularidades 
e da função ocorre em alta velocidade. 

É necessária ampla arquitetura 
do sistema.

Prahalad6 (2010) listou 12 princípios para 
garantir o sucesso de empresas com foco nas 
classes populares (quadro ao lado).

Segundo dados da Secretaria de As-
suntos Estratégicos do Governo Federal, 
vinculada ao Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), a Nova Classe 
Média tem renda mensal domiciliar entre  
R$ 1.064,00 e R$ 4.561,00. Entre 2004 e 
2010, cerca de 32 milhões de pessoas as-
cenderam à categoria de classes médias (A, 
B e C) e 19,3 milhões saíram da pobreza. 
Os 94,9 milhões de brasileiros que com-
põem a Nova Classe Média corresponde a 
50,5% da população – ela é dominante do 
ponto de vista eleitoral e do ponto de vis-
ta econômico. Detêm 46,24% do poder de 
compra (dados 2009) e supera as classes A 
e B (44,12%) e D e E (9,65%).

Foi em 2009 que a Nova Classe Média ul-
trapassou os 50% da população brasileira. 
Para efeito comparativo, em 1992, corres-
pondia a 34,96%. 

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto 
Data Popular em 2010, o poder aquisitivo da 
Nova Classe Média corresponde a 45,75% 
da renda brasileira. No setor de construção 
civil, corresponde a 68% dos consumidores 
(varejo). Em parceria com a Editora Abril, 
no mesmo ano, obteve-se como resultado da 
pesquisa (quadro na página seguinte):    

{ 6.Coimbatore Krishnarao 
Prahalad, ou C.K. Prahalad  
(1941 - 2010), como foi 
conhecido, foi um indiano-
americanizado, doutor em 
Administração por Harvard, 
professor titular de estratégia 
corporativa do programa de MBA 
da Universidade de Michigan, 
conselheiro do governo indiano 
para empreendedorismo e 
também autor de livros muito 
procurados. Foi considerado o 
mais influente pensador do mundo 
dos negócios. Escreveu The 
multinational mission: balancing 
local demands and global vision 
e do best-seller Competindo 
pelo futuro, com Gary Hamel 
e publicado em 20 idiomas. O 
futuro da competição e A riqueza 
na base da pirâmide também se 
tornaram rapidamente grandes 
sucessos de vendas, e são 
algumas das suas últimas obras. 
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Segundo Bismarchi (2010), o modelo de 
execução das políticas federais de habitação 
popular adotado a partir de 2002 é reflexo 
do desenvolvimento histórico do sistema 
capitalista no Brasil e da relação do Estado 
com a iniciativa privada. Esse modelo co-
locou a construção da moradia nas mãos 
da iniciativa privada  — representada pelas
construtoras dos empreendimentos — e 
transferiu ao Estado o papel de financiador, 
através de um banco (antes o BNH, agora 
a CAIXA), tanto das construtoras quan-
to das famílias que buscam adquirir sua 
casa própria (Bonduki, 1983). Esse aspec-
to impactou diretamente a configuração 
da moradia, que deixou de seguir padrões 
pré-estabelecidos — herança de ideais mo-
dernistas na essência com os projetos de Le 

Corbusier, na França — e passou a seguir 
modelos comerciais. Houve, dessa forma, 
uma aproximação da casa popular (no sen-
tido estético-funcional) com a configura-
ção antes restrita às classes mais abastadas. 

“A Caixa Econômica Federal (CAIXA) tor-
nou-se a principal responsável pelo fomento 
das políticas federais de desenvolvimento ur-
bano e habitação em 1986, quando incorpo-
rou o extinto Banco Nacional da Habitação 
(BNH), no mesmo período em que se organi-
zavam as discussões em nível internacional 
da necessidade de alteração dos rumos do 
sistema capitalista vigente, culminando na 
divulgação do, anteriormente citado, Relató-
rio Brundtland e sua definição de desenvol-
vimento sustentável”.  (Bismarchi, 2010).

Não à toa, as aspirações da Nova Classe 
Média giram em torno da casa e seus equi-
pamentos. Em pesquisa realizada pelo Mar-
plan7 em 2009 — restrita a esta faixa da po-
pulação — obteve-se o seguinte resultado: 
{ 6,8 milhões de brasileiros pretendiam 
construir ou reformar o imóvel residencial.
{ 2,3 milhões pretendiam comprar eletro-
domésticos ou equipamentos eletrônicos. 
{ 2 milhões planejavam adquirir eletrônicos.
{ 1 milhão pretendia comprar ou trocar de 
imóvel (casa, apartamento, etc.)
{ 1 milhão pretendia adquirir um  
computador desktop ou portátil (laptop).

sobre a 
Nova Classe média

81%
querem investir para ter uma 

casa mais aconchegante e bonita.

70%
dos apartamentos e das casas 

financiadas pela Caixa Econômica 
Federal em 2010 se destinam 

a famílias da Nova Classe Média. 

4.2 AsPIRAçõEs 
E DEsEJOs

gráfico 2: Pirâmide social
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FONTE: Fundação Getúlio Vargas

{ 7.Marplan é uma pesquisa 
de mídia feita pelo grupo Ipsos 
de pesquisa, que é um dos 
líderes globais no fornecimento 
de pesquisas em marketing, 
propaganda, mídia, satisfação 
do consumidor e pesquisa de 
opinião pública e social. O 
Marplan relaciona os hábitos de 
mídia (ler revista, jornal, assistir 
televisão, etc.), com os hábitos de 
consumo (que marca de ténis eu 
uso, qual o carro que ando, etc.), 
e com estes dados o mídia pode 
decidir o melhor meio para o seu 
cliente. A pesquisa é trimestral, 
reúne dados dos meios, revista, 
jornal, TV, rádio, internet, teatro, 
cinema, mobiliário urbano, 
outdoor. Acontece através de um 
questionário feito “face to face” 
(face a face) e é muito utilizada 
para os meios impressos.
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Há pelo menos seis décadas, metrópoles 
brasileiras como São Paulo e Rio de Janei-
ro assistem a construção de unidades habi-
tacionais econômicas — de dimensões re-
duzidas, nos padrões moderistas de planta 
tipo enxuta, ortogonais, — conforme des-
crito por Lemos (2002). “A classe média, 
que nunca iria sujar as mãos em obras de 
qualquer natureza, viu-se cada vez mais 
angustiada, sem recursos que minorassem 
a falta de moradias por alugar ou comprar. 
(...) Certamente, à medida que se restrin-
ge a área construída, diminui o número de 
compartimentos. Até hoje, desde o início 
da verticalização ocorrida nos anos 1950, 
a classe média ainda é cliente de aparta-
mentos mínimos de sala-quarto, banheiro 
e cozinha, mas só que agora essas moradas 
deverão ser construídas com fino ou finíssi-
mo acabamento, alguns até com pé-direito 
duplo e não se chamam mais treme-treme8 

ou JK, de janela e kitchenette.” A percep-
ção exposta por Lemos e a compilação de 
projetos apresentada por Sampaio (2002) 
em A Promoção Privada de Habitação 
Econômica e a Arquitetura Moderna 1930-
1964 é evidência, mesmo no ambiente da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da 
mudança de pensamento no que se refere 
à implementação de políticas públicas de 
habitação. Se até a década de 1990 a pro-

dução de habitação de interesse social foi 
conduzida por agentes ligados ao poder 
público — em parceria com empreiteiras 
privadas para a construção das unidades 
— o ano de 2009 significou divisor de 
águas nesse processo. Apesar de terceirizar 
parte dos processos de produção, os pro-
jetos e a tipologia das unidades na grande 
maioria das vezes foram (e são) regulados 
por tais agentes como, no caso de São Pau-
lo, COHAB e CDHU. “O Minha Casa, Mi-
nha Vida passou a encabeçar a atuação do 
Governo Federal na provisão habitacional, 
promovendo, em sua esteira, mudanças no 
próprio marco do Sistema Nacional de Ha-
bitação de Interesse Social (SNHIS). Uma 
das mudanças mais importantes foi que o 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social (FNHIS), o principal instrumento de 
efetivação do SNHIS, mantido com recur-
sos do Orçamento Geral da União (OGU), 
praticamente deixou de apoiar a provisão 
pública de habitação de interesse social.”9 

(Krause, Balbim e Lima, 2013).
O que antes servia apenas para a Classe 

Média descrita por Lemos (2002) no pre-
fácio do trabalho supracitado, deu lugar à 
nova política de incentivo e financiamento 
de unidades habitacionais por bancos es-
tatais e construção realizada por emprei-
teiras privadas. Embora o financiamento 

4.3 A CAsA DA NOVA CLAssE méDIA

{ 8.O Edifício São Vito, 
popularmente conhecido como 
treme-treme, foi um edifício 
residencial de 27 andares, 
localizado na Avenida do Estado, 
número 3.170, na Baixada do 
Glicério, em São Paulo.
Sua construção foi iniciada em 
1954 e finalizada em 1959. O 
edifício foi esvaziado em 2004 
pela então prefeita Marta Suplicy 
e o seu processo de demolição 
iniciado e finalizado pela gestão 
de Gilberto Kassab, a demolição 
durou cerca de seis meses e foi 
concluída em maio de 2011.

{ 9.Trecho extraído de Minha 
Casa Minha Vida, Nosso 
Crescimento: onde fica a política 
habitacional?, publicado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, IPEA. Expõe a avaliação 
de Cleandro Krause, Renato 
Balbim e Vicente Correia Lima 
Neto sobre os 3 primeiros anos 
do programa Minha Casa, 
Minha Vida. 
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{ Figura 3 
Cozinha e área de serviço 
fictícias, reproduzidas em cenário, 
segundo dimensões de planta de 
unidade habitacional produzida 
pelo programa Minha Casa, Minha 
Vida, Faixa III. Dimensões: 4,15 
m x 1,7 m. Projeto de decoração: 
Fabio Galeazzo, designer de 
interiores e Paulo Lagreca, repórter 
visual. Publicado na edição 9 
da revista Minha Casa em 
janeiro de 2011, Editora Abril. 
Foto de Carlos Cubi. 
Móveis: Meu Móvel de Madeira.   
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da  construção das unidades habitacionais 
tenham sido ao longo dos anos bancado 
por bancos estatais, o modelo implantado 
pelo programa Minha Casa, Minha Vida 
entregou à CAIXA o regulamento das ti-
pologias segundo um grupo de pré-requi-
sitos exigidos para a aprovação da verba 
do financiamento e viabilização da obra. 
A Nova Classe Média que consolidou-se a 
partir da década de 1990, sobremodo após 
a estabilização econômica proporcionada 
pelo Plano Real, passou a representar, ao 
contrário da descrição acima, a parcela 
emergente da população que teve acesso 
ao crédito e, por meio do incentivo fiscal e 
financiamento barato, chegou à realização 
da casa própria. Nota-se que grupo anali-
sado por este trabalho é caracterizado pela 
faixa de renda já apresentada em capítulo 
anterior, que se enquadra nas chamadas 
Faixas II e III de atendimento pré-estabe-
lecida pelo programa Minha Casa, Minha 
Vida, com foco em famílias de renda men-
sal de R$ 1.600 e R$ 3.275 e R$ 3.275 a R$ 
4.300, respectivamente.  

Mas ao contrário do modelo habitacio-
nal praticado até a década de 1990, her-
deiro das plantas ortogonais e modelo 
corbusiano, essa nova configuração teve 
impacto na tipologia e espaço interno das 
moradias, e segue hoje os padrões de mer-

cado, com plantas recortadas e excesso de 
varandas (incorporadas depois do Habite-
se ao corpo dos apartamentos e não con-
tabilizada na área útil junto à prefeitura). 
Sendo assim, como modelo dessa nova 
configuração da moradia inclusiva, bus-
cou-se no showroom10 de apartamentos 
decorados em empreendimentos do pro-
grama Minha Casa, Minha Vida, o padrão 
aspiracional da casa equipada, decorado 
por arquitetos e designers de interiores. O 
resultado da análise é um reflexo da escas-
sez de equipamentos adequados ao espaço 
e orçamento reduzidos. Nos apartamentos 
decorados, abusa-se de eletrodomésticos 
de alto-padrão, armários feitos sob medi-
da e móveis de luxo, encontrados em lojas 
voltadas ao mercado de Classe A/B. Não 
obstante o padrão (proposital) equivoca-
do do arranjo, nota-se a coerência com o 
programa de necessidades da família típi-
ca pertencente a essa nova classe. Os apar-
tamentos de dois ou três dormitórios, que 
variam de 40 m2 a 80 m2, em média, são 
decorados com um dormitório de casal, 
outro para duas crianças e, na maioria das 
vezes, o terceiro dormitório (quando exis-
te na tipologia original) revertido para a 
sala de estar, dando sensação de amplitude 
para a área social. 

Se a indústria de material de construção 

{ 10.Showroom: apartamento 
modelo decorado, aberto ao 
público durante as vendas de um 
empreendimento. Equipado com 
móveis e eletrodomésticos, tem 
projeto de escritório de arquitetura 
especializado. Geralmente abusa 
de dispositivos como espelhos e 
móveis subdimensionados para 
aumentar a sensação de espaço 
e persuadir o visitante à 
compra de imóveis. 
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se adaptou à nova demanda com linhas 
econômicas de produtos — como citado 
em item anterior — as construtoras não 
ficaram para trás. A Cyrela Brazil Realty, 
construtora e incorporadora sediada em 
São Paulo — avaliada no Ranking Inter-
brand das 25 Marcas Brasileiras mais Valio-
sas em 2010, com valor de marca estimado 
em R$ 545 milhões, ocupando a 14ª posi-
ção — criou em 2006 a Living Construtora. 
A marca era responsável pela produção de 
unidades econômicas voltadas, principal-
mente, para o programa Minha Casa, Mi-
nha Vida. Em 2009, a Living Construtora 
passou a atuar como um braço indepen-
dente do Grupo Cyrela. Da mesma forma, 
a contrutora Gafisa S/A, também direcio-
nada ao público de alto padrão, adquiriu a 
marca Tenda em 2008, focada em empre-
endimentos econômicos. A empresa que 
também incorpora os imóveis tem 17 lojas 
próprias e está presente em 100 cidades de 
12 estados do Brasil. 

Essa mudança trouxe mais dinamismo ao 
processo de incorporação e construção de 
empreendimentos populares. Paralelamen-
te, outras construtoras direcionaram seus 
perfis para o novo nicho que surgia, como 
é o caso da MRV Engenharia, responsável 
por grandes empreendimentos na Grande 
São Paulo vinculados ao mesmo programa 

financiado pela CAIXA. 
Outro ganho do programa é a localiza-

ção dos empreendimentos. Se os conjun-
tos habitacionais eram loteados à margem 
da infraestrutura, como as COHABs de 
Itaquera, extremo leste da capital paulista, 
hoje estão sujeitos às pressões do mercado 
imobiliário e prevalecem-se de argumen-
tos como acessibilidade, proximidade do 
transporte público e equipamentos urba-
nos e até o panorama visto da janela como 
instrumentos agregadores de valor comer-
cial. A maioria dos programas de cons-
trução atrelados aos agentes estatais de 
produção de moradia, através de acordo 
com os municípios, apropria-se de glebas 
doadas pelas prefeituras para a construção 
dos conjuntos habitacionais. Esse fenôme-
no teve como resultado o afastamento das 
moradias dos centros equipados e do cen-
tro das cidades, prejudicando o acesso ao 
transporte e infraestrutura. Uma das exi-
gências da CAIXA para o financiamento 
das obras do Minha Casa, Minha Vida é 
exatamente a ligação com sistema de cole-
ta de esgoto. Isso, de certo modo, aproxi-
mou os novos empreendimentos da infra-
estrutura e da malha urbana já existente. 

As lojas de mobiliário, atentas ao mo-
vimento e à nova demanda gerada pelos 
apartamentos, munidas da redução de IPI 
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(Imposto sobre produtos industrializados) 
sobre móveis e linha branca, atacaram o 
novo perfil de consumidor emergente. Li-
nhas de modulados mais enxutos, com pro-
fundidade reduzida de 45 cm para 35 cm, 
no caso dos móveis para cozinhas, come-
çaram a surgir como alternativas em vare-
jistas populares. Da mesma forma, o co-
mércio digital trouxe novas possibilidades 
para o consumidor cada vez mais ligado 
à informação pela internet. Não por aca-
so, uma versão adaptada da clássica pol-
trona Swan, projetada por Arne Jacobsen 
em meados de 1950, está há pelo menos 
5 anos nas prateleiras das Casas Bahia, 
revestida de tecido estampado e acessível 
através de crediário em dez vezes. Tem-se 
verificado que a velocidade da informação 
e a explosão dos meios de comunicação 
são fatores responsáveis pela aproximação 
dos padrões estéticos entre as classes A e 
B e a Nova Classe Média. Na prática, da 
mesma forma que as lojas de departamen-
to colocam estilistas de renome como Ale-
xandre Hercovitch para assinar suas cole-
ções —  os modelos originais são restritos 
ao público AAA — as lojas de mobiliário 
popular apropriaram-se da estética clean e 
modelos de tradição modernista em seus 
portfólios. Linhas populares de papel de 
parede, por exemplo, trazem a assinatura 

de Marcelo Rosembaum, designer de in-
teriores pop — teve um quadro de antes e 
depois no programa Caldeirão do Huck, 
exibido pela Rede Globo aos sábados — e 
são vendidas em home-centers (do tipo Le-
roy Merlin, C&C, Dicico e Telha Norte).  

As mudanças na relação do usuário com 
o espaço também sofreram fortemente as 
influências dessa revolução trazida pela 
internet. A apropriação dos meios digi-
tais como geradores de opinião facilitou 
a difusão de conceitos e popularização de 
modelos pré-definidos de habitação. Nun-
ca o termo design foi tão publicado por 
veículos de comunicação voltados para a 
Nova Classe Média. Sinônimo de bom-
gosto, passou a fazer parte do texto da pu-
blicidade de móveis, eletrodomésticos e 
equipamentos para a casa. Uma das mais 
populares lojas virtuais de móveis, a Meu 
Móvel de Madeira, com fábrica sediada em 
Rio Negrinho, Santa Catarina, surgiu em 
2006 com a proposta de fornecer móveis 
sustentáveis, com design de qualidade, a 
preço acessível. Os produtos são vendidos 
exclusivamente pela internet. Em março 
de 2012, a marca firmou um acordo com 
o curso de Design do núcleo Universitá-
rio de Rio Negrinho e promove concursos 
entre os alunos para ter, de graça, o proje-
to de novas peças. Em contra-partida, os 
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{ Figura 4 
Gabinete de banheiro produzido 
com madeira pinus laqueada, 
100% reflorestada, à venda através 
do portal Meu Móvel de Madeira.
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{ Figuras 5 e 6 
Páginas de caderno publicitário 
de móveis das Casas Bahia 
publicado em 2013, com cadeira 
inspirada no projeto Swan, de 
Arne Jacobsen no topo. Acima, 
destaque da peça na capa do 
caderno.  
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vencedores têm suas criações incorpora-
das à linha de produtos da marca. Segun-
do notícia publicada em outubro de 2014 
no Jornal O Estado de São Paulo11, a em-
presa faturou R$ 25 milhões em 2013. Re-
centemente, incorporou à linha de móveis 
e objetos de decoração quadros, almofa-
das, adesivos e outros adereços para casa. 
A iniciativa da marca, seguida de concor-
rentes mais recentes como o portal Oppa 
— que coloca sob a descrição do produto 
o perfil e uma breve biografia do designer 
que assina o projeto da peça — reflete a 
nova maneira do varejista se relacionar 
com os clientes: os ambientes e objetos de-
vem transmitir verdade nas configurações 
apresentadas como modelo. O showroom 
das unidades Minha Casa, Minha Vida 
exibe a mesa posta, a despensa cheia e al-
mofadas sobre os sofás, e tem como objeti-
vo fazer o observador se sentir na própria 
casa. “Se é verdade que edifícios e móveis 
descritos por nós como belos evocam a fe-
licidade, escondem a real necessidade des-
ses objetos. Ordenamos nossas coisas para 
criar uma atmosfera de humor e ideias que 
refletem nossa própria personalidade”12 
(Bottom, 2006).   

Uma experiência em São Bernardo do 
Campo, realizada pela fotógrafa, cineasta 
e jornalista Carol Quintanilha, chamou a 

atenção para os aspectos estéticos da casa 
popular brasileira, especificamente com a 
análise do conjunto de edifícios Silvina-O-
leoduto. Com 532 unidades habitacionais, 
o projeto que faz parte do PAC (Progra-
ma de Aceleração do Crescimento) e teve 
como objetivo a contenção de encostas an-
tes ocupadas por habitações autoconstru-

{ Figura 7 
Vista geral do conjunto Silvina-
Oleoduto, construído no 
município de São Bernardo do 
Campo, Grande São Paulo, com 
verba conjunta dos governos 
federal e municipal. Localizado 
à rua Rua José Fornari. Ao fundo, 
casas autoconstruídas na encosta. 
Foto de Carol Quintanilha.

{ 11.Estímulo de artesãos locais 
é destaque, reportagem publicada 
em 2 de outubro de 2014 no 
jornal O Estado de S. Paulo.  

{ 12.Alain de Botton é um 
escritor e produtor suíço 
responsável pela abordagem 
de temas filosóficos complexos 
de uma forma despretenciosa 
e interessante. Estudou na 
Universidade de Cambridge, 
na Inglaterra, e hoje, além 
de ser celebrado nos círculos 
intelectuais, popularizou-se 
entre jovens do mundo todo 
devido sua particular abordagem 
a assuntos universais, como 
amor e carreira. Em seu livro 
A arquitetura da felicidade, 
simplifica assuntos restritos até 
então ao círculo acadêmico e abre 
para o grande público aspectos 
psicológicos, filosóficos, históricos 
e estéticos da arquitetura. Inicia 
falando sobre algo que todos 
já vivenciaram, mas a maioria 
nunca parou para pensar: a 
arquitetura não nos proporciona 
apenas refugio físico, mas também 
psicológico. Atua como guardiã 
de nossa identidade: decoramos 
nosso lar com objetos e 
mobiliários que trazem à memória 
momentos de nossas vidas que 
nos fazem lembrar quem somos.
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ídas. O valor total do investimento para a 
construção do conjunto Silvina-Oleoduto 
foi de R$ 56,2 bilhões com um repasse de 
R$ 19,8 bilhões do governo federal e o res-
tante de contrapartida da prefeitura de São 
Bernardo. 

Sob o slogan “Minha Casa, Minha Cara, 
Minha Vida” a fotógrafa realizou oficinas 
junto aos moradores do conjunto com o 
objetivo de ensinar princípios básicos da 
fotografia e direcionar a captação de ima-
gens no contexto da nova ocupação. Mas 
o aspecto mais relevante da produção de 
Quintanilha, que viveu meses no sertão 
nordestino para estudar os hábitos e modo 
de vida da população local, foi a captação 
de imagens, sob o mesmo ângulo, com a 
câmera fixada sempre no mesmo ponto 
da planta — de cerca de 50 unidades ha-
bitacionais. Assim, pode registrar as di-
ferentes formas de ocupação do espaço 
por diferentes famílias. A mesma planta 
recebeu, em cada caso, um arranjo pró-
prio, que resultou num trabalho gráfico 
notável. A fotógrafa, no entanto, não teve 
como objetivo a análise do arranjo das pe-
ças no espaço sob os olhos do design e da 
arquitetura, mas apreender a apropriação 
do espaço pelos moradores sob aspectos 
estéticos da habitação e entender como 
a personalidade e a história de vida dos 

moradores influencia nos aspectos visuais 
do espaço ocupado. O trabalho registrou 
as imagens da sala de estar e cozinha dos 
apartamentos.  
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{ Figuras 8 e 9 
Cozinha do conjunto habitacional 
Silvina, localizado à Rua José 
Fornari, São Bernardo do Campo. 
Acima, unidade recém-entregue aos 
usuários. Abaixo, cômodo decorado 
e equipado pelo morador. 
Foto: Carol Quintanilha.
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{ Figuras 10 e 11 
Cozinha do conjunto habitacional 
Silvina, localizado à Rua José 
Fornari, São Bernardo do Campo. 
Cômodos decorados e equipados 
pelos moradores. 
Foto: Carol Quintanilha.
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{ Figura 12 
Cozinha do conjunto habitacional 
Silvina, localizado à Rua José 
Fornari, São Bernardo do Campo. 
Lâmina de exposição com cômodos 
decorados e equipados pelos 
moradores. Foto: Carol Quintanilha.
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{ Figura 13 
Cozinha do conjunto habitacional 
Silvina, localizado à Rua José 
Fornari, São Bernardo do Campo. 
Lâmina de exposição com cômodos 
decorados e equipados pelos 
moradores. Foto: Carol Quintanilha.
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{ Figuras 14 e 15 
Sala de estar do conjunto 
habitacional Silvina, localizado à 
Rua José Fornari, São Bernardo do 
Campo. Acima, unidade recém-
entregue aos usuários. Abaixo, 
cômodo decorado e equipado pelo 
morador. Foto: Carol Quintanilha.
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{ Figuras 16 e 17 
Sala de estar do conjunto 
habitacional Silvina, localizado 
à Rua José Fornari, São Bernardo 
do Campo. Cômodos decorados e 
equipados pelos moradores. 
Foto: Carol Quintanilha.
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{ Figuras 18 e 19 
Sala de estar    do conjunto 
habitacional Silvina, localizado 
à Rua José Fornari, São Bernardo 
do Campo. Cômodos decorados e 
equipados pelos moradores. 
Foto: Carol Quintanilha.
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{ Figura 20 
Salas de estar do conjunto 
habitacional Silvina, localizado à 
Rua José Fornari, São Bernardo do 
Campo. Lâmina de exposição com 
cômodos decorados e equipados 
pelos moradores. 
Foto: Carol Quintanilha.
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{ Figura 21 
Salas de estar do conjunto 
habitacional Silvina, localizado à 
Rua José Fornari, São Bernardo do 
Campo. Lâmina de exposição com 
cômodos decorados e equipados 
pelos moradores. 
Foto: Carol Quintanilha.
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Para Scalzo (2011), o maior aconteci-
mento no mercado brasileiro de revistas 
nas últimas décadas aconteceu graças ao 
Plano Real. A “explosão de títulos popu-
lares” fez surgir uma nova categoria de 
revistas, para suprir à demanda da popu-
lação que se beneficiou da estabilidade da 
moeda para consumir supérfluos. O fenô-
meno que teve seu ápice no fim da déca-
da de 1990 e começo dos anos 2000, teve 
como foco as chamadas mulheres da Clas-
se C, que viriam, mais tarde, a fazer parte 
da população que migrou para a chamada 
Nova Classe Média. As equipes deslocadas 
para produzir esse novo jornalismo tive-
ram origem nos mais tradicionais canais 
de mídia já estabelecidos e vieram, princi-
palmente, de títulos já consagrados volta-
dos para o público feminino. No entanto, 
a formação dos profissionais e a bagagem 
acumulada no estilo e rigor de edição dos 
produtos voltados para as classes mais en-
dinheiradas não foi suficiente para vencer 
uma visão preconceituosa, em muitos mo-
mentos, em relação aos novos títulos que 
surgiam. “Havia, na categoria, a crença 
consolidada de que as classe populares, ao 
contrário do público habitual de revistas, 
não daria tanta importância à elegância 
visual e aos textos mal escritos, pois não 
tinha capacidade para apreciar recursos 

gráficos e textos mais caprichados”. (Scalzo, 
2011). Essas revistas chegaram às bancas 
apropriando-se do visual encontrado na 
comunicação visual do varejo popular, 
com cores fortes e excesso de conteúdo. Os 
leitores estavam inseridos no grupo social 
emergente da era Lula e acompanharam o 
fenômeno de enriquecimento da popula-
ção vivido desde a redemocratização do 
Brasil. Como resultado da nova dinâmica 
econômico-social já descrita neste traba-
lho, o núcleo de revistas semanais da Edi-
tora Abril tem registrado desde os anos 
1990, aumento de participação nos lucros 
da corporação. Até 2009, os títulos Ana-
Maria, Viva Mais!, Sou Mais Eu, Ti-ti-ti e 
Minha Novela alcançavam a marca sema-
nal de 1 milhão de exemplares vendidos. 
O crescimento expressivo do segmento 
editorial coincidiu com as políticas sociais 
de empoderamento da Nova Classe Mé-
dia.  “A evolução social brasileira advinda 
da era Lula movimentou o mercado edito-
rial. A conquista dos consumidores emer-
gentes foi amplamente discutida e a estra-
tégia de atuação das editoras acompanhou 
o fenômeno social. Diante da Nova Classe 
Média houve ampliação dos meios digitais e 
impressos em curvas de crescimento impres-
sionantes. Revistas como AnaMaria e Viva 
Mais!, da Editora Abril, Malu da Editora 

4.4 O LEITOR DAs REVIsTAs POPuLAREs
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Alto-Astral e TV Brasil, da Editora Esca-
la, ascenderam ao hall de títulos semanais 
mais vendidos do país”. (Curcio, Muylaert 
e Keppler, 2011)

As publicações mais comuns do gênero 
são as de comportamento — seguindo o 
padrão norte-americano12 de seções seme-
lhantes às de revistas femininas destinadas 
à classe A —, e as focadas na mídia televi-
siva. Saúde, moda, beleza e nutrição são os 
principais assuntos abordados. A estratégia 
de produção de conteúdo para esses títulos 
dentro da Editora Abril (que incorporou 
marcas da extinta Editora Azul) de 1997 a 
2005 era baseada, principalmente, na ree-
dição do conteúdo publicado por grandes 
revistas femininas mensais, como Claudia, 
Boa Forma, Saúde é Vital e NOVA (versão 
brasileira licenciada da norte-americana 
Cosmopolitan). Os editores reescreviam 
os textos e republicavam fotos já produzi-
das, adaptando à linguagem dos leitores de 
Classe C. Mas o aumento da circulação e 
o crescente acesso à informação (internet) 
obrigaram as equipes a traçar nova estra-
tégia e produzir conteúdo exclusivo para 
esses títulos. Assim, gradativamente, o re-
aproveitamento de conteúdo passou a ser 
substituído por produções fotográficas e 
editoriais próprias de cada revista. 

Embora a produção de conteúdo tenha 

passado para as mãos da redação, a lingua-
gem textual não apresentou significativas 
mudanças ao longo dos anos. Entretanto, 
o acesso à informação por meio da inter-
net representou grande mudança nos pa-
drões estéticos da Nova Classe Média. O 
acesso aos meios de comunicação e princi-
palmente à internet aproximou o paladar 
estético da classe média e da classe A. As-
sim, coube aos diretores e editores de arte 
a proposta de mudança da publicação para 
adaptação ao novo padrão estético exigido 
pela nova classe média. “Como os designers 
desempenham claramente um papel-chave 
na determinação da natureza dos produtos, 
há poucas dúvidas de que eles influenciem 
excepcionalmente as expectativas e hábitos 
de compra dos consumidores. Há conse-
quentemente um crescente imperativo mo-
ral para que eles tracem uma nova e me-
lhor orientação para o Design”. (Charlotte 
e Field, 2003).  

“A quantidade de informação sempre foi 
estratégia dos editores das revistas popula-
res, numa tentativa de incentivar a compra 
por parte das leitoras mediante ao grande 
pacote de informações oferecido pela publi-
cação em troca de um baixo valor de capa” 
(Góes, 2010). Em 2007, as revistas do nú-
cleo experimentaram uma baixa de preços 
(AnaMaria caiu de R$ 2,25 para R$ 1,99) 

{ 12.A revista AnaMaria, 
da Editora Abril, usa como 
benchmark a revista norte-
americana Woman's World, 
vendida em supermercados 
de todo o país com circulação 
semanal de 1,6 milhões de 
exemplares. Sua fórmula editorial 
une o paradoxo de chamadas 
milagrosas de dieta com receitas 
hieprcalóricas. A revista Máxima, 
lançada pela mesma editora 
em 2010, tem fórmula editorial 
semelhante à norte-americana 
First, editada pela Meredith. 
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{ Figura 22 
Conjunto de capas da revista 
popular AnaMaria publicadas em
2008. Destaque para as chamadas 
sobre matérias de decoração, que 
ganharam importância ao longo 
do tempo e serviram de subsídio 
para o lançamento da 
revista Minha Casa.    
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o que alavancou ainda mais as vendas. O 
preço, que seria mantido apenas por dois 
meses, representou tal aumento de vendas 
que é mantido até os dias de hoje. 

No caso das revistas, a disputa visual 
significa sobrevivência em meio às con-
correntes, já que a eleita pelo consumidor 
será a única a obter sucesso no contexto 
da banca de jornais. Revistas desse seg-
mento, até 2010, não tinham assinatura. 
Apenas depois do lançamento de Máxima, 
primeira revista mensal popular feminina 

e Minha Casa, primeira revista de decora-
ção para a Nova Classe Média, o público 
passou a fazer parte do setor de assinatu-
ras da Editora Abril. 

A disputa pelo consumidor ocorre, por-
tanto, em meio a diversos concorrentes ex-
postos nas bancas de jornal. Vence a capa 
que chamar mais atenção. “Num mar cada 
vez maior de informações e imagens, os que 
melhor conseguem atrair a atenção são os 
que iscam os seus anzóis com conteúdo e 
significado, humor inteligente e sutil e/ou 

Perfil do leitor de 
revistas populares

30%
têm Ensino Médio completo e 9% 

têm Ensino Superior completo. 

Colocar o filho na 
faculdade, comprar 
eletrodomésticos 
e decorar a casa 

com móveis 
são as 3 principais aspirações.

entre 25 e 50  
é a idade média dos leitores.  

FONTE: Sistema de Atendimento ao Leitor (SAL), 
Editora Abril, 2008 

Termos do dicionário 
de “classecês” 

 Autoestima 
 Autoestima baixa
 Cheesecake 
 Disponibilizar 
 Evasão escolar 
 Paliativo 
 Quiche
 Ranking
 Seqüela
 Similar
 Strudel
 Sumo

FONTE: Material elaborado pelos editores Demetrius 
Paparounis e Lidice-Bá, da revista AnaMaria.

confiança
insegurança
torta gelada
por, colocar
abandono dos estudos
que ameniza sintomas
torta
lista
resultado
parecido
folhado
suco



m ó v e l  p o p u l a r
Como falar de design Com a nova Classe média 76

{ Figura 23 
Conjunto de capas da revista 
popular AnaMaria publicadas em
2008. Destaque para as chamadas 
sobre matérias de decoração, que 
ganharam importância ao longo 
do tempo e serviram de subsídio 
para o lançamento da 
revista Minha Casa.    
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inovação formal genuinamente nova... Nos-
sos sentidos ficam cada vez mais cansados 
com a monotonia estilística de muita comu-
nicação mainstream estratégica e orientada 
pelo marketing”. (Charlotte e Field, 2003).  

Seguindo a mudança de projeto gráfico das 
revistas semanais populares da Editora Abril, 
adaptou-se também a concorrência, com as 
editoras Escala e Alto-Astral (essas voltadas 
100% ao público emergente). Além disso, o 
material de mídia impressa de grupos de va-
rejo como Casas Bahia também sofreu gran-
de mudança no projeto gráfico. Focada em 
informes publicitários de conteúdo, a rede de 
varejo lançou, logo após a mudança do proje-
to gráfico das revistas, uma série de anúncios 
com novo design gráfico, seguindo a nova de-
manda visual do mercado que surgiu. 

A mudança de projeto gráfico — reco-
nhecida com melhor design de Capa nas 
edições de 2008 (Minha Novela) e 2009 
(Tititi) e melhor projeto gráfico (AnaMaria, 
SouMaisEu e Viva!Mais) do Prêmio Abril 
de Jornalismo não alterou, no entanto, a 
liguagem editorial dos textos das revistas 
populares. A adaptação da linguagem das 
matérias, com no máximo 3500 caracteres 
cada, continuou seguindo a linha de vo-
cabulário simples e uso de textos curtos, 
diretos. A equipe de editores responsável 
pela edição de AnaMaria, os jornalistas 

Demetrius Paparounis e Lidice-Bá, elabo-
rou, inclusive, uma espécie de dicionário 
de “classecês” com sugestões de subsitui-
ção de palavras complexas por termos mais 
adequados a este público. Seguindo essa 
lógica, seguem alguns exemplos de textos 
adaptados de revistas de classe A pelas edi-
toras Carolina Costa e Alexandra Gonsalez, 
à época parte das equipes de produção das 
revistas populares. 
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Exemplo 1
Texto extraído da revista Elle: (Editora Abril):

Esqueça a tradicional calça five pockets. No inverno 2009, uma calça não é apenas 
uma calça, como diria Suzy Menkes, editora do jornal Herald Tribune e primeira 

a notar o upgrade da peça, no inverno do Hemisfério Norte. Bufante (harem), 
afunilada (cenoura), superjusta (legging) ou bem larguinha (boyfriend), as novas 

calças sempre têm algum detalhe na modelagem, na textura, no caimento.
A sarouel tem o cavalo bem baixo e vem da África do Norte. Truque de styling: 
para não sair direto do Expresso Oriente, mescle com peças clean - com uma 

camisa branca, por exemplo. Ou faça o estilo boyish, com suéter neutro e sapatos 
masculinos, tirando o ar excessivamente étnico, so last season.”

Texto “traduzido” para revista Anamaria: 
Você já deve ter notado que as celebridades estão desfilando com aquela calça que 
parece um fraldão, a saruel. Pois escreva: daqui a alguns anos, quando a modinha 
acabar, elas vão se ver nas fotos e morrer de vergonha! Motivos não faltam para 

passar longe da saruel: ela é cara, deselegante e desconfortável. Deixa as baixinhas 
mais baixas e as gordinhas, enormes. Sem falar que é tão pouco sexy que funciona 

quase como um anticoncepcional – totalmente broxante para os homens.
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{ Figuras 24 e 25 
Matérias de decoração publicadas 
na revista AnaMaria (2009). 
Com o tempo, a editoria de casa 
ganhou peso e importância na 
publicação focada em beleza, 
dieta e comportamento. O sucesso 
da seção foi um dos elementos 
que balizou o projeto de revista 
segmentada de decoração para a 
Nova Classe Média. 

Gustavo Curcio

V
ocê merece uma 
casa alegre, e o 
segredo para mudar 

o astral da decoração pode 
estar nos detalhes. Um jeito 
superfácil de conseguir um 
espaço gostoso é enchê-lo 
de objetos floridos e estam-
pados. Então, que tal inves-
tir em cortinas, almofadas e 
colchas diferentes?

A última tendência em 
decoração é combinar 
estampas diversas. Mas 
tome cuidado com os exa-
geros! Nós ajudamos você a 
deixar sua casa ainda mais 
especial — sem excessos. 

Aprenda a 
combinar padrões 
diferentes e deixe 
seu cantinho 
mais moderno
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Casa

Arrase ao decorar 
com estampas!

CHIQUE E SURPREENDENTE O quarto do casal ficou lindo com estampas diferentes na mesma cor

Tente memorizar a seguinte 

regra, porque ela é essencial: 

as estampas pequenas ficam 

ótimas em objetos pequenos. 

Já as estampas grandes devem 

ser aplicadas em objetos de 

superfícies maiores. Outra 

boa dica para guardar é esta: 

escolha sempre um trio de 

cores. Daí, todos os tecidos 

de um cômodo devem seguir 

o padrão de cores que você 

selecionou. Depois disso, pode 

soltar a sua imaginação! ALMOFADAS EM DESTAQUE O segredo é escolher três cores predominantes para todas elas

MESMOS TONS
Aqui não tem 
erro! A estampa 
miúda tem as 
mesmas cores 
das ondas que 
formam a outra

COM E SEM COR 
Para não ter 
perigo de errar, a 
mesma estampa 
aparece em 
preto-e-branco 
e em cores

ARRISCADAS
Nesse caso, 
as duas 
estampas são 
bem diferentes, 
mas têm os 
mesmos tons 

LISTRAS DE 
MESMA COR
Outro segredo é 
combinar listras 
da mesma cor, 
mas de larguras 
diferentes

1. Cúpulas de 
lustres ou abajures
Um ótimo truque para não 

exagerar na hora de decorar 

com estampas é aplicá-las 

sobre objetos menores, 

como abajures ou lustres. 

Experimente revestir a cúpula 

de uma luminária com um 

tecido vivo e bem detalhado.  

2. Painéis e quadros
Telas, quadros e cortinas 

devem ser decorados com 

critério. Estampas e motivos 

muito carregados podem 

deixar o ambiente pesado 

demais. Prefira cores leves e 

estampas com pouca mistura de 

cores, para não cansar a vista.

3. Mantas de sofá
O sofá ocupa grande parte 

do espaço da sala. Por isso, 

evite comprar modelos 

estampados. Prefira aplicar os 

detalhes decorados em mantas, 

almofadas ou em uma poltrona, 

respeitando as cores dos 

outros objetos. 

4. Almofadas 
sortidas
Combinar almofadas de 

diferentes estampas é fácil 

se você comprar todas das 

mesmas cores. E mais: misture 

modelos estampados com lisos, 

de cores fortes. Fica ótimo!

4 regras para 
decorar com 
estampas e 
bom gosto

Aprenda a combinar uma ou mais estampas
Ao colocar dois padrões 

diferentes de estampa num 

mesmo ambiente, você precisa 

tomar dois cuidados básicos. 

O primeiro é observar se os 

tons que formam as estampas 

são os mesmos ou muito 

próximos. O segundo truque é 

combinar estampas com objetos 

lisos. Assim, os ambientes ficam 

mais leves. O segredo é manter 

sempre o equilíbrio. 

Como escolher 
as estampas 

ideais

Veja como aplicar 
os elementos 
decorativos para 
tornar modernos 
e criativos os 
cômodos da casa

30 AnaMaria 13 de fevereiro de 2009  13 de fevereiro de 2009 AnaMaria 31

28 AnaMaria 27 de março de 2009  27 de março de 2009 AnaMaria 29
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Decoração que acalma...
■ VERDE CONFORTANTE
Imaginou como seria abrir 

a janela do quarto e dar 

de cara com uma árvore 

florida? Se você mora em 

uma casa, plante um ipê 

ou uma mimosa na 

calçada. Você não vai se 

arrepender! Se você vive 

em apartamento, ponha 

verde na varanda, com 

vasos e flores brancas.    

■ CORTINAS LISAS 

Evite objetos muito 

detalhados ou estampados. 

Cortinas, sofás e paredes 

devem ser lisos ou 

quase lisos. 
■ CORES FORTES 
NOS DETALHES
Alguns flashes de cor 

dão vida sem estragar 

a calmaria. Invista em

almofadas e vasos coloridos.  

■ ILUMINAÇÃO LEVE
Salas e quartos são 

ambientes para relaxar. 

Use lâmpadas de tonalidade 

amarelada. A luz branca 

traz excitação.
■ JANELAS ABERTAS
Na hora de descansar, 

é ótimo estar no escuro ou 

à meia luz. Porém, durante 

o dia ou no trabalho, a falta 

de luz causa irritação.  

Alguns detalhes na escolha e na disposição dos móveis e objetos podem 
ajudar sua família a se livrar da agitação e ganhar qualidade de vida Gustavo Curcio

ESPELHO 
MÁGICO Se 
for colocado 
no lugar 
correto, esse 
objeto torna o 
ambiente mais 
espaçoso

6 segredos que trazem paz

■ ARMÁRIO EMBUTIDO 
NAS PAREDES Grandes 

superfícies claras trazem 

tranquilidade ao ambiente. 

Invista em nichos de gesso 

nas paredes da sua sala. 

Eles substituem a estante 

e aumentam o espaço. 

Lembre-se de que o segredo 

para deixar um cômodo 

mais calmo é abusar 

das cores claras. 

■ AMPLIE OS ESPAÇOS Cômodos muito pequenos também 

contribuem para a agitação. Para fazer um ambiente parecer 

maior, logo vem a ideia de colocar um espelho na parede. 

Mas esse artifício, muitas vezes, não dá o efeito desejado. 

Veja como acertar na hora de fixar o seu espelho:

1 Fixe o objeto na parede que é mais visível.

2 Faça-o refletir um objeto bacana, mas evite que as pessoas 

enxerguem o reflexo de si o tempo todo. Exemplo: nos quartos, 

coloque sobre a cabeceira da cama. Na sala, sobre a mesa de jantar. 

■ OBJETOS CULINÁRIOS 
Na cozinha, use utensílios pretos, 

verdes ou azuis. Essas cores 

diminuem a ansiedade.
■ QUADROS RELAXANTES
Ao escolher uma pintura ou 

gravura, opte sempre por 

paisagens tranquilas, como 

bosques ou cachoeiras. 
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Exemplo 2
Texto extraído da revista Claudia (Editora Abril):

“Assim como temos preferência por um tipo de roupa, comida ou filme, temos 
também um estilo próprio e pessoal na hora de aprender”, compara Evelise 
Portilho, pesquisadora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em 

Curitiba, que se doutorou pela Universidade Complutense de Madri justamente 
avaliando estilos de aprendizagem. São quatro, segundo ela: ativo, reflexivo, 

teórico ou pragmático. O ativo caracteriza as pessoas que gostam de aprender 
sempre coisas novas, ter diferentes experiências e oportunidades, competir 

em equipe, resolver problemas. O reflexivo aplica-se aos que absorvem 
conhecimentos observando e refletindo sobre as atividades antes de agir. Os 

teóricos sentem-se estimulados quando podem questionar e participar de 
situações complexas e estruturadas. Por fim, os pragmáticos aprendem melhor 

quando conseguem entender que uso farão daquele conhecimento no dia-a-dia, 
assistindo a filmes de demonstração, por exemplo.”

Texto “traduzido” para revista Anamaria: 
Seu filho anota tudo o que o professor fala ou prefere prestar atenção às aulas 
e só revisar os temas antes da prova? É do tipo que adora fazer experiências 

práticas ou costuma ser mais caladão e fazer perguntas complicadas? 
Pois é, crianças e adolescentes não aprendem da mesma forma.

“Identificar qual o estilo de aprendizagem de seu filho é uma excelente maneira 
de estimulá-lo a ter melhores resultados na escola”, ensina a professora 

Evelise Portilho, autora do livro Como se Aprende? (Ed. Wak).
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{ Figuras 26 e 27
Matérias de decoração publicadas 
na revista AnaMaria (2009). 
Com o tempo, a editoria de casa 
ganhou peso e importância na 
publicação focada em beleza, 
dieta e comportamento. O sucesso 
da seção foi um dos elementos 
que balizou o projeto de revista 
segmentada de decoração para a 
Nova Classe Média. 

 20 de junho de 2008 AnaMaria 37

Com idéias criativas, 
esse pequeno toque de 
luz pode mudar o clima
da sua casa Gustavo Curcio
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Casa

Faça uma lamparina para colocar minivelas

Aprenda a decorar 

MATERIAL

■ 1 pote de vidro 

     para usar como forma

■ Esparadrapo

■ 2,7 kg de 

     parafina incolor

■ Corante óleo para     

     velas vermelho,   

     laranja e creme

■ Estilete e pincel

■ Termômetro

■ Leiteira, panela, 

     colher e faca 

■ 1 vidrinho para vela

■ 1 vela pequena

36 AnaMaria 20 de junho de 2008 

CHIQUE E BARATO Pétalas e velas flutuantes sobre a mesa

■ Cole tiras verticais de 

esparadrapo na parte de 

fora do vidro, deixando 

2 cm entre elas. Elas 

servirão como molde.   

■ Derreta 350 g de 

parafina (ponto de 

mingau). Tinja de vermelho 

e faça uma camada de 

0,5 cm dentro do vidro.  

■ Corte a parafina 

vermelha, ainda morna, 

seguindo as faixas 

externas de esparadrapo.  

Limpe com o pincel.  

■ Derreta 350 g 

de parafina e tinja-a 

de creme. Quando ela 

atingir 70oC, despeje 

no vidro, até a boca.      

■ Quando a parte 

superior da parafina 

estiver em ponto de 

massa, corte a tampinha 

que se formou com a faca.

■ Despeje o excesso da 

parafina, ainda líquida, 

na leiteira. Você pode 

reaproveitar a parafina 

para outras peças. 

■ Para desenformar, 

puxe delicadamente a 

lamparina com as duas 

mãos. Tome cuidado 

para que não se rompa. 

■ Alise as bordas com 

ferro de passar. Coloque 

uma vela pequena em 

um pote vidro dentro 

da sua lamparina. 

Uma simples vela branca pode 

ficar muito charmosa com 

alguns objetos amarrados 

nas laterais. Experimente 

colocar canela em pau, folhas 

de louro, galhos secos, ou  

mesmo um fio de sisal enrolado. 

Outra idéia é combinar as velas 

com flores do mesmo tom. 

No caso da sala, use lírios. 

Na cozinha, prefira crisântemos. 

Já o lavabo pede violetas. 

Cada cor, um significado

Sensação de leveza

FLORES E VELAS O casamento é perfeito se as cores forem iguais

VELA TRANSFORMADA Os galhos ao redor dão um ar sofisticado

Objetos amarrados

TUDO BRANCO Como a mesa é escura, os objetos são brancos

LARANJA Aumenta 

a criatividade e traz 

entusiasmo à casa.

VERDE Alivia fortes 

emoções. Traz segurança 

e sensação de proteção. 

VERMELHO É um tom 

que estimula a atividade 

física. Pode trazer 

um clima de paixão.

MARROM-CANELA 

Harmoniza e acalma.

AZUL É calmante 

e promove a paz. 

VIOLETA Perfeito para 

a meditação. Traz alívio.

AMARELO Estimula 

a mente e desperta 

conversas animadas. 

Aumenta a concentração 

das pessoas. 

BRANCO Cor da pureza, 

oferece conforto 

e tranqüilidade.

DOURADO Significa 

abundância e alegria.

PRATEADO Equilibra 

os ambientes e 

facilita o entendimento 

entre as pessoas.

REUTILIZÁVEL A vela 
fica na parte interna

As velas flutuantes são 

facilmente encontradas em 

grandes supermercados, em 

pacotes com seis unidades. Para 

decorar uma mesa ou banheiro, 

coloque água numa vasilha 

colorida, algumas pétalas de 

rosa e velinhas boiando sobre 

a água. Se o recipiente for 

de vidro, experimente colocar 

anilina colorida na água, 

com as cores das pétalas. 

1 2 3 4 5 6 7 8
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1. Cores fortes 
Pintar uma parede de uma cor 

diferente pode levantar o astral 

do cômodo. Lembre-se de que 

o tom escolhido deve combinar 

com os outros objetos. Escolha 

a parede que recebe menos 

luz para aplicar cores escuras. 

O lado ensolarado deve ser 

pintado com tons claros. 

2. Revestimentos 
Paredes cobertas por pastilhas, 

pedras, cerâmicas ou tijolos 

à vista (foto à esquerda) 

deixam o ambiente com ar 

sofisticado. Fuja de superfícies 

muito ásperas, como as tintas 

texturizadas. Elas acumulam 

poeira e dão trabalho! 

3. Madeira
A cozinha fica mais bonita 

se algumas partes da parede 

forem revestidas com painéis 

de madeira semelhantes aos 

móveis. A dica vale também 

para a sala e os quartos. 

4. Papéis de parede
Eles estão na moda! O xadrez 

e o listrado fazem sucesso. 

Verifique se há vazamentos 

na parece e elimine-os antes 

de aplicar o papel.  

5. Iluminação
Uma simples parede branca 

pode ganhar um ar especial 

se for iluminada com lâmpadas 

coloridas. Cúpulas desenhadas 

também projetam reflexos 

interessantes sobre paredes 

lisas. Experimente!

Gustavo Curcio

C
ansou do visual da 
sala? Você pode 
resolver isso sem 

gastar rios de dinheiro. 
O segredo para renovar o 
cômodo pode estar em uma 
única parede. 

Para transformá-la, basta 
um pouco de tinta, um 
revestimento bacana ou um 
papel de parede original. 
Isso tudo, somado à sua 
criatividade, pode lhe ren-
der mil elogios da família e 
das visitas.     

Listras e cores fortes
A última moda em deco-
ração é usar listras e cores 
fortes. Porém, esses deta-
lhes devem ser aplicados 
com cuidado, sem exage-
ros. Outra tendência é apli-
car papéis de parede. Eles 
podem ser encontrados em 
grandes lojas de decoração 
e trazem desenhos alegres e 
bem modernos!  

Se você gosta de trabalhos 
manuais, escolha uma das 
paredes do cômodo e faça 
listras verticais com tintas 
de três cores diferentes. Use 
fita crepe e um rolinho de 
espuma, para não borrar.

Que tal mudar 
a cara de uma 
só parede? 
Com listras, 
cores fortes ou 
um foco de luz, 
o cômodo ganha 
personalidade
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Casa

Dê um toque pessoal   
à decoração do seu lar 

or

5 maneiras 
incríveis de 
personalizar 
sua parede

Siga o exemplo das 
fotos e renove os 
cômodos da casa
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Diante do crescimento da rele-
vância das editorias de casa e 
decoração na estrutura das re-
vistas populares de comporta-
mento e estilo de vida, o então 
diretor de núcleo das revistas 

populares da Editora Abril, Kaíke Nanne, 
vislumbrando o potencial publicitário de 
um título segmentado popular sobre de-
coração e construção, sugeriu a criação de 
uma edição especial da revista AnaMaria 
com foco em decoração. A marca AnaMa-
ria Casa surgiu, então, como possibilidade 
de viabilização desse novo canal. No entan-
to, como no Brasil não havia revista sobre 
esse tema dedicada a este perfil de leitor, 
uma pesquisa sobre possíveis exemplos de 
sucesso fora do país foi realizada. A busca 
por um benchmark13 teve como objetivo le-
vantar revistas em países com a classe mé-
dia já estabelecida que atendessem os an-
seios de leitores por soluções e arranjos de 
decoração de casas e apartamentos peque-
nos. A estratégia do benchmarking consiste 
em analisar produtos ou empresas similares 
àquele que se pretende criar e usá-los como 
exemplo antes de partir para a ação. “Esta 
prática não significa copiar o que a concor-
rência está fazendo, mas aprender com ela 
através da observação e comparação das me-
lhores práticas” (Hilsdorf, 2010). 

Dois títulos atenderam aos critérios de 
busca da equipe formada por jornalistas, 
arquiteto e designers: Micasa, revista es-
panhola e Cose di Casa, publicação italia-
na. Embora a realidade dos perfis de classe 
média desses países, em particular da Eu-
ropa, seja bem diferente da configuração 
social brasileira — já exposta em capítu-
lo anterior — o uso dos benchmarks em 
muito contribui para o projeto editorial de 
AnaMaria Casa. Micasa é publicada pela 
Hearst Espanhola, editora responsável por 
títulos próprios e licenciados como Elle, 
Audi, Car&Driver, dentre outras. Esse títu-
lo atende ao público popular daquele país, 
já que apresenta edição em forma de ma-
nual com dicas curtas, práticas e objetivos, 
além de arranjos de decoração organizados 
em ambientes pequenos e realizados com 
pouco orçamento. Essas características, 
além do projeto gráfico que valoriza a lin-
guagem de almanaque, fizeram de Micasa 
um benchmark decisivo para a criação do 
título brasileiro. Sob o slogan “ideias e mais 
ideias” a revista evidencia a quantidade de 
informação — linguagem comum aos títu-
los populares brasileiros — e baseia a linha 
editorial na dupla: funcionalidade e estética. 
Embora cerca de 20% dos artigos falem de 
reforma e construção, a grande maioria ex-
plora apenas opções de compra e decoração 

5. O LABORATóRIO: 
méTODOs DE gERAçÃO 
DE CONTEúDO
5.1 benchmarks

{ 13. Benchmark é uma 
expressão em inglês que  
significa "ponto de referência"  
ou "unidades-padrão" ou  
“padrão de comparação”,  
para que se estabeleçam 
comparações entre produtos, 
serviços, processos, títulos, taxas 
de juros etc., de tal modo a saber 
se os demais produtos, serviços, 
títulos etc. se encontram acima  
ou abaixo em relação ao que  
serve como referência.
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{ Figuras 28 e 29 
Matérias de decoração publicadas 
na revista AnaMaria (2009). 
Com o tempo, a editoria de casa 
ganhou peso e importância na 
publicação focada em beleza, 
dieta e comportamento. O sucesso 
da seção foi um dos elementos 
que balizou o projeto de revista 
segmentada de decoração para a 
Nova Classe Média. 

Casa

Cuide da 
sua panela 
de pressão

Ela faz você economizar gás e tempo, 
porque torna o cozimento três vezes 

mais rápido, além de conservar 
o sabor e os nutrientes dos alimentos. 

Veja como usá-la Karla Precioso

◗ O CUIDADO COMEÇA NA COMPRA Verifique se a panela 

tem o selo do Inmetro. Sem ele, nada feito.

◗ NÃO ENCHA ATÉ A 

BOCA Nunca ocupe 

mais de dois terços do 

volume com alimentos 

ou água. Isso evita o 

entupimento da válvula.   

◗ CUIDADO COM A PRESSÃO Se a panela não 

produzir pressão e o vapor escapar pela tampa, 

veja se a borracha está colocada corretamente. 

◗ NÃO ESQUEÇA 

A BORDA Veja se 

a borda da panela 

está em bom estado 

e não se deformou 

com o tempo. Se 

houver algum 

problema, procure 

um posto de 

assistência técnica 

para conserto.

◗ FECHE BEM A PANELA Não 

deixe frestas. Assim, o alimento 

preserva o sabor natural 

enquanto absorve os temperos.

◗ O COZIMENTO COMEÇA 

QUANDO A PANELA APITA 

Essa é a hora de abaixar 

o fogo e começar a 

contar o tempo de 

cozimento.

◗ APÓS O USO, LAVE BEM A 

PANELA Os resíduos de gordura 

devem ser removidos da 

válvula de pressão. Faça isso 

com cuidado, para não ocorrer 

obstrução no uso seguinte.

◗ A VIDA ÚTIL DA BORRACHA 

É DE NO MÁXIMO TRÊS MESES 

Esse prazo vale para quem usa 

a panela com freqüência.

◗ NÃO ABRA A PANELA 

IMEDIATAMENTE AO DESLIGAR 

O FOGO Nesse momento ainda 

há uma grande pressão dentro 

dela. É necessário esperar 

o resfriamento natural ou 

resfriá-la embaixo da torneira 

de água fria — mas sem erguer 

a válvula!

◗ LAVE A BORRACHA E A TAMPA 

SEPARADAS Com a borracha 

limpa, dá para observar se ela 

possui algum tipo de falha.

25 min

27 min

60 min

90 min

76 min

30 min

60 min                  

Batata

Cenoura 

Beterraba             

Feijão-preto                    

Feijão-carioquinha     

Ervilha seca     

Bife rolê        

ALIMENTO    PANELA 
NORMAL  

PANELA DE 
PRESSÃO

VEJA QUANTO TEMPO VOCÊ PODE ECONOMIZAR

5 erros de 
decoração 
em espaços 
pequenos 

Conheça e evite os deslizes 
mais comuns na hora de equipar 

cômodos muito apertados Gustavo Curcio

◗ CUIDADO COM O TAMANHO 

DOS MÓVEIS Sofás ou estantes 

muito grandes podem entulhar 

demais os cômodos. Prefira 

as opções menores. 

◗ FUJA DOS MÓVEIS OPACOS  

Para dar a impressão de que 

o espaço é amplo, use tampos 

e portas de vidro transparente.

◗ EVITE 

LUSTRES 

PENDENTES 

Lustres muito 

compridos dão 

uma sensação 

de diminuir 

a altura do 

cômodo. 

Use modelos 

menores, 

próximos 

ao teto.

◗ DESCARTE CERÂMICAS 

DECORADAS Espaços pequenos 

pedem azulejos lisos. 

◗ USE AS CORES COM CAUTELA 

Objetos muito chamativos 

tornam o cômodo muito pesado.

◗ MANTENHA O PISO PARALELO 

ÀS PAREDES Desista da idéia 

de assentá-lo na diagonal.

◗ DURANTE O COZIMENTO, A 

PANELA ATINGE UM ALTO NÍVEL 

DE PRESSÃO Isso proporciona 

mais rapidez ao cozimento. 

Fique atenta, para o alimento 

não ficar mole demais.

8 min

9 min

20 min

29 min 

26 min

10 min

21 minF
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Casa

Aquela reforma tão necessária precisou 
ser adiada? Veja como as plantas 

podem resolver o problema! Gustavo Curcio

Substitua um móvel perdido

36 AnaMaria 26 de dezembro de 2008  26 de dezembro de 2008 AnaMaria 37
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■ O DEFEITO Você teve 

de remover algum objeto 

da sala? Muitas vezes alguns 

móveis estragam e não temos 

condições de comprar outro 

tão cedo. O problema é o vazio 

causado pela ausência do 

objeto que foi retirado.    

■ A SOLUÇÃO Se faltou 

dinheiro para repor o móvel, 

faça uma substituição com 

classe. Vasos altos, de palmeira 

ou fícus, ficam ótimos no lugar 

de mesas de canto ou estantes. 

Eles trazem vida e deixam 

o ambiente mais leve.  

 Esconda co m plantas

Divida os ambientes com classe
■ O DEFEITO Você precisa 

separar em dois a sala ou 

qualquer outro ambiente, 

sem uma parede ou cortina. 
■ A SOLUÇÃO Nesses casos, 

as plantas ajudam — e muito! 

Coloque um vaso grande no 

local da divisão. Se puder, 

coloque outro na mesma 

linha, na parede oposta. 

Espelhados assim, os vasos 

vão marcar a divisão dos 

ambientes de forma natural. 

Assim, você não vai precisar 

de biombos, tapetes ou móveis, 

que ocupam muito espaço.   

Ganhe mais privacidade
■ O DEFEITO Todo mundo lá 

fora enxerga o que há dentro 

da sua casa? Nem pensar!
■ A SOLUÇÃO As plantas são 

um ótimo bloqueio visual para 

quem está do lado de fora. Se 

você não tem espaço para uma 

jardineira grande, opte por um 

vaso volumoso, como 

a avenca da foto acima. 

No caso de sacadas de prédio, 

coloque vasos perto do murinho 

de proteção. Assim, além de 

aumentar a privacidade, você 

evita que as crianças corram 

o perigo de cair.  

Disfarce a parede descascada
■ O DEFEITO Às vezes, esperar 

o fim do ano para pintar a 

casa é tempo demais... Afinal, 

ninguém agüenta ficar olhando 

para uma parede descascada! 
■ A SOLUÇÃO Samambaias, 

rendas-portuguesas e 

trepadeiras, como primavera 

e unha-de-gato, são ótimos 

disfarces. Plante-as rentes ao 

muro. No caso das samambaias, 

coloque-as em suportes 

a 2,10 metros do chão, para 

que formem uma espécie 

de cortina. O seu muro não 

vai mais precisar de tinta!

os defeit os da casa
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{ Figuras 30 e 31 
Matérias de decoração publicadas 
na revista AnaMaria (2009). 
Com o tempo, a editoria de casa 
ganhou peso e importância na 
publicação focada em beleza, 
dieta e comportamento. O sucesso 
da seção foi um dos elementos 
que balizou o projeto de revista 
segmentada de decoração para a 
Nova Classe Média. 

Casa

32 AnaMaria 12 de setembro 2008  12 de setembro de 2008 AnaMaria 33
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1Os racks são ótimos para 

substituir as estantes. 

Este modelo com nichos para 

DVDs e livros é perfeito. As 

cores branca e tabaco ajudam 

a combinar com outros móveis. 

Na hora da compra, veja se 

os puxadores do mostruário 

estão em bom estado. Caso 

contrário, é mal sinal. 

■ 10 X R$ 42,99, Ponto Frio

Decorar a sala com móveis sofisticados está cada vez mais fácil. De olho nas 
tendências de decoração, AnaMaria selecionou para você os modelos mais 

chiques (e baratos) do momento Daniela Almeida

Estilo que cabe 
no seu bolso

■ Lembre-se de medir 
o lugar onde ficará o 
móvel novo antes de 
sair de casa. Anote tudo 
em um papel.

■ Observe as proporções 
do produto escolhido em 
relação às medidas do 
seu cômodo.

■ Um sofá ou uma 
estante grandes demais 
podem destruir qualquer 
decoração. Preste 
atenção no tamanho!

■ Certifique-se de que 
há espaço suficiente 
para abrir todas as 
portas de armários. 

■ Faça uma relação 
dos objetos que você já 
possui no cômodo. Tome 
cuidado para que o novo 
móvel não atrapalhe 
a passagem ou bloqueie 
a abertura de portas 
e gavetas. Lembre-se de 
deixar uma folga mínima 
de 5 cm entre os móveis. 

2A mistura de madeiras 

de cores diferentes 

é outra tendência. O tampo de 

vidro é ótimo para ambientes 

pequenos (a transparência 

dá sensação de amplitude). 

Evite apenas lotar a mesinha 

com pequenos objetos. Isso 

dificulta a limpeza e deixa 

o móvel menos sofisticado. 
■ 12 X R$ 35,00 
no cartão ou R$ 299,00 
à vista, Marabraz

4Com proposta no estilo 

“anos 50”, este sofá vai 

bem em salas modernas ou 

tradicionais, com madeira clara 

ou escura. Ele é um verdadeiro 

curinga! Os pés de alumínio 

dão charme e estão em alta.

■ 2 lugares: 10 X R$ 73,00. 
3 lugares: 10 X R$ 86,99, 
Ponto Frio

3A cor uva do sofá é moderníssima e alegra qualquer parede 

branca. Se a intenção for dar uma esticadinha nas pernas, 

basta puxar a chaise (pronuncia-se chéze, que, em francês, quer 

dizer cadeira), o assento longo da foto. Combine o sofá com 

almofadas brancas ou creme. Um xale claro pode completar 

a composição. Se quiser um sofá de cor forte como esse, cuidado 

para não exagerar nas cores dos outros objetos (de preferência, 

que sejam claros). ■ 2 lugares: 10 X R$ 58,00. 
3 lugares: 10 X R$ 71,99, Ponto Frio

Redecorar a casa é uma delícia, mas alguns cuidados são 
necessários antes de ir às compras. Veja o que você deve fazer

2

3

4

Como 
fica na
sala!

1

Como 
fica na
sala!

Como 
fica na
sala!

Como 
fica na
sala!
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1. Cores fortes 
Pintar uma parede de uma cor 

diferente pode levantar o astral 

do cômodo. Lembre-se de que 

o tom escolhido deve combinar 

com os outros objetos. Escolha 

a parede que recebe menos 

luz para aplicar cores escuras. 

O lado ensolarado deve ser 

pintado com tons claros. 

2. Revestimentos 
Paredes cobertas por pastilhas, 

pedras, cerâmicas ou tijolos 

à vista (foto à esquerda) 

deixam o ambiente com ar 

sofisticado. Fuja de superfícies 

muito ásperas, como as tintas 

texturizadas. Elas acumulam 

poeira e dão trabalho! 

3. Madeira
A cozinha fica mais bonita 

se algumas partes da parede 

forem revestidas com painéis 

de madeira semelhantes aos 

móveis. A dica vale também 

para a sala e os quartos. 

4. Papéis de parede
Eles estão na moda! O xadrez 

e o listrado fazem sucesso. 

Verifique se há vazamentos 

na parece e elimine-os antes 

de aplicar o papel.  

5. Iluminação
Uma simples parede branca 

pode ganhar um ar especial 

se for iluminada com lâmpadas 

coloridas. Cúpulas desenhadas 

também projetam reflexos 

interessantes sobre paredes 

lisas. Experimente!

Gustavo Curcio

C
ansou do visual da 
sala? Você pode 
resolver isso sem 

gastar rios de dinheiro. 
O segredo para renovar o 
cômodo pode estar em uma 
única parede. 

Para transformá-la, basta 
um pouco de tinta, um 
revestimento bacana ou um 
papel de parede original. 
Isso tudo, somado à sua 
criatividade, pode lhe ren-
der mil elogios da família e 
das visitas.     

Listras e cores fortes
A última moda em deco-
ração é usar listras e cores 
fortes. Porém, esses deta-
lhes devem ser aplicados 
com cuidado, sem exage-
ros. Outra tendência é apli-
car papéis de parede. Eles 
podem ser encontrados em 
grandes lojas de decoração 
e trazem desenhos alegres e 
bem modernos!  

Se você gosta de trabalhos 
manuais, escolha uma das 
paredes do cômodo e faça 
listras verticais com tintas 
de três cores diferentes. Use 
fita crepe e um rolinho de 
espuma, para não borrar.

Que tal mudar 
a cara de uma 
só parede? 
Com listras, 
cores fortes ou 
um foco de luz, 
o cômodo ganha 
personalidade
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Casa

Dê um toque pessoal   
à decoração do seu lar 

or

5 maneiras 
incríveis de 
personalizar 
sua parede

Siga o exemplo das 
fotos e renove os 
cômodos da casa
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{ Figuras 32
Capa da revista espanhola de 
decoração popular Micasa, 
publicada pela Hearst Española.     
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propriamente dita. O modelo italiano que 
também serviu de exemplo para a equipe 
de criação da revista AnaMaria Casa, Cose 
di Casa, tem sua linha editorial baseada nos 
canais: economia de espaço, custo baixo, 
ecologia, decoração e manutenção. Publi-
cada pela World Sevizi Editoriali, também 
se apropria da linguagem da quantidade 
— chamadas de capa alinhadas à esquerda, 
numa tarja em evidência — para conquis-
tar os leitores em banca. Embora trate de 
decoração, tem cerca de 50% dos artigos 
dedicados à reforma, com exemplos de “an-
tes & depois”, ou seja, fotografias que mos-
tram, do mesmo ângulo, o cômodo antes e 
depois da reforma. 

AnaMaria Casa teve seu projeto apresen-
tado e aprovado pela diretoria do núcleo e 
definiu-se pelas seguintes características:

a) Seria uma edição oneshot, ou seja, úni-
ca, sem periodicidade, para testar o mer-
cado publicitário e a recepção dos leitores.

b) Apropriou-se de uma marca já popu-
lar  entre os leitores da Nova Classe Mé-
dia, AnaMaria, quarto título semanal mais 
vendido à época com circulação média de 
400 mil exemplares ao mês. 

c) Teria como editor um arquiteto, em 
vez de um jornalista. 

d) Tinha como missão “ajudar a trans-
formar a casa do(a) leitor(a) num espaço 

ainda mais gostoso”.
e) Adotou como foco principal, matérias 

de decoração, compras, jardinagem e ma-
nutenção. 

f)Tinha como slogan: “decoração, jardi-
nagem, construção e reforma que cabem 
no seu bolso”. 

  O esforço realizado dentro do núcleo de 
comportamento, no entanto, não levou a 
cabo a publicação, que tinha data já prevista 
para lançamento. Isso porque, já há algum 
tempo, outro grupo de jornalistas manifes-
tara a intenção de publicar um título seme-
lhante, dentro do núcleo de Casa e Constru-
ção da Editora Abril. A iniciativa tinha como 
base a procura de possíveis anunciantes para 
um canal específico de comunicação com 
leitores e potenciais consumidores de pro-
dutos populares vinculados ao universo da 
construção civil. Até então, varejistas de mó-
veis, fornecedores, indústrias e home-cen-
ters não tinham um publicação segmenta-
da apropriada para servir de plataforma de 
comunicação com esse público. Decidiu-se, 
então, unir o conhecimento da linguagem 
editorial, acumulado pelo núcleo das revis-
tas populares, com o know-how específico 
de design e arquitetura do núcleo que já pu-
blicava os títulos Casa Claudia e Arquitetura 
e Construção, segmentados para classes A e 
B. Uma nova equipe, híbrida, seria respon-
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sável pela criação de um título próprio, com 
periodicidade mensal, sobre decoração e 
construção para a Nova Classe Média.

C. K. Prahalad, antes de lançar o livro 
A riqueza na base da pirâmide, em 2003 
concedeu entrevista à revista Exame. O 
pesquisador da Universidade de Michigan 
estudou 12 casos de empresas que obtive-
ram êxito nos negócios com o público que 
ele chamou de base da pirâmide. Dentre 
eles, o autor escolheu a rede varejista de 
móveis e eletrodomésticos Casas Bahia. 
Sobre a empresa, disse, na ocasião: “O se-
nhor Klein, fundador da companhia, come-
çou com a ideia de servir os pobres. Estava 
à frente dos outros. Hoje, são mais de 300 
lojas, que atendem a mais de 10 milhões 
de consumidores. A Casas Bahia ajuda o 
consumidor a poupar e comprar. Também 
tem um sistema tecnológico sofisticado para 
apoiar o negócio.” Em seu livro (Prahalad, 
2009), o pesquisador indiano evidencia o 
papel importante na economia brasileira 
de redes como as Casas Bahia e a rele-
vância nas cifras totais do varejo do país. 
“Maior prova de que o consumidor de bai-
xa renda valoriza marca é o caso da Casas 
Bahia, maior vendedora de produtos Sony 
no Brasil”. Com apelo aspiracional, a em-
presa tornou-se a maior varejista do se-
tor no país. Sobre a marca (Campanholo, 

Fonte e Silva, 2010), “percebendo a necessi-
dade de uma grande parcela da população 
brasileira que não só queria mas também 
precisava de eletrodomésticos, as Casas 
Bahia desenvolveram uma estratégia ino-
vadora. Em compras de até R$ 600 (isso em 
2003) não era necessário comprovar renda. 
Se a mercadoria custasse mais que R$ 600 
as Casas Bahia desenvolveram um sistema 
patenteado para avaliar o cliente em poten-
cial. A empresa passou a fornecer um limite 
de crédito de acordo com sua renda total, 
tanto formal quanto informal, profissão 
e despesas presumidas. Em 2008 as Casas 
Bahia lançaram uma de suas lojas na co-
munidade de Paraisópolis, localizada na 
zona sul da cidade de São Paulo. É a pri-
meira loja da rede a ser instalada numa fa-
vela. Paraisópolis é considerada a segunda 
maior favela de São Paulo e a quinta maior 
do Brasil.”. Em 2003, a empresa operava 
343 lojas, com uma receita de 6 bilhões 
de reais. Ao final de 2008 a rede varejista 
encerrou o ano com 534 lojas e receita de 
13,9 bilhões de reais, sendo que o cresci-
mento da base de clientes acompanhou o 
mesmo ritmo dessa evolução (Prahalad, 
2009). Na prática, empresas como as Casas 
Bahia buscavam um canal editorial especí-
fico para servir de ponte com seus poten-
ciais consumidores. 
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{ Figura 33
Capa da revista italiana de 
decoração popular Cose di Casa, 
publicada World Servizi Editoriali.     
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Entender o significado do móvel para o 
público escolhido como objeto de análise 
do presente trabalho foi uma das metas 
da dissertação de mestrado que antecede 
esta tese. Por meio da imersão nos hábi-
tos e cotidiano desse grupo, com visitas 
programadas e monitoradas — já apre-
sentadas nessa etapa anterior — pode-se 
verificar que a posse dos objetos da casa, 
com ênfase no mobiliário, constitui ele-
mento de posicionamento social, mesmo 
que subliminar, do indivíduo que perten-
ce à Nova Classe Média. Os ambientes so-
ciais da casa, principalmente sala e cozi-
nha, recebem atenção maior dos usuários 
do mobiliário popular, dada a função de 
vitrine da casa que desempenham diante 
da sociedade, já que são estes os cômo-
dos que recebem as visitas e são palco das 
reuniões familiares. “Na maior parte do 
tempo, essa maior mobilidade, comutabi-
lidade e conveniência são somente o re-
sultado de uma adaptação forçada à falta 
de espaço. É a pobreza que inventa. E se 
a velha sala de jantar era sobrecarregada 
por pesada convenção moral, os interiores 
‘modernos’ na sua engenhosidade, produ-
zem o efeito de expedientes funcionais. A 
‘ausência de estilo’ é primeiro ausência de 
espaço e a funcionalidade maximal uma 
solução da adversidade onde o domicílio, 

sem perder seu confinamento, perde a or-
ganização interior” (Baudrillard, 1968). 

A experiência do redesign de peças pu-
blicitárias realizada para as Casas Bahia, 
também apresentada na dissertação de 
mestrado, constituiu base importante para 
a elaboração de metodologia e design efi-
cazes comercialmente para a linguagem e 
abordagem do mobiliário junto ao futuro 
leitor da publicação em questão. Somada à 
conjuntura econômica brasileira e a ascen-
são da nova classe já evidenciada em capí-
tulo anterior, tal experiência de marketing 
foi elemento balizador para a definição da 
estratégia comercial da revista popular de 
decoração. “Como se sabe, a Nova Classe 
Média é formada por mais de 100 milhões 
de brasileiros que até ontem não podiam 
comprar quase nada além do essencial. Na 
última década, compraram fogão e geladei-
ra novos, máquina de lavar, um carrinho 
usado e outros itens que podem ser conside-
rados até básicos na vida moderna.” (Papa-
rounis, 2008). O ponto principal não está 
em “como adquirir os objetos”, mas como 
escolhê-los corretamente e, principalmen-
te, adaptá-los à habitação de dimensões 
reduzidas das metrópoles e assim otimi-
zar o aproveitamento do espaço. Esta é a 
principal justificativa para a viabilidade do 
projeto da publicação. Mas o sucesso dela 

5.2 COmO FALAR DE móVEL 
COm A NOVA CLAssE méDIA
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está justamente na eficácia como manual 
de design, não como fonte de ideiais me-
ramente aspiracionais. É evidente que um 
ambiente publicado nas páginas de uma 
revista popular deve despertar o desejo de 
consumo, mas o sonho impossível, inatin-
gível, acaba, nesse caso, por afastar o leitor. 
“Se a revista for útil, será perene. Se a in-
formação ali colocada for clara e aplicável, 
factível e realizável, terá sucesso como pu-
blicação.”14 (White, 2011) Nesse sentido, 
pode-se definir a principal diferença entre 
a revista popular de decoração e aquelas já 
consolidadas há pelo menos cinco décadas 
no país, sendo de certo modo vanguardis-
tas em seu segmento, destinadas aos pú-
blicos A e B: o título popular deve ser um 
manual de utilidade real, não apenas uma 
vitrine para inspiração. Assim, Paparounis 
(2014), definiu 3 princípios básicos para a 
linguagem dos títulos populares de com-
portamento, perfeitamente aplicáveis no 
contexto da revista popular de decoração:

a) EsPALHE VáRIOs TíTuLOs 
POR PágINA: a herança dos meios di-
gitais, além do imediatismo gerado pela 
atualização constante da informação, é a 
falta de paciência do leitor para dedicar-
se a textos longos. Diante disso, é preciso 
dispor, nas páginas, além das fotografias 

atraentes as chamadas “entradas de leitu-
ra”. Se uma revista de economia ou com-
portamento destinada a leitores A e B usa 
corriqueiramente colunas preenchidas 
com textos corridos, o mesmo não pode 
ser usado em títulos populares. As “en-
tradas de leitura” nada mais são do textos 
maiores, em forma de títulos secundários, 
que recortam o texto principal chamando 
a atenção do leitor para cada fragmento. 
Este optará por ler, ou não, cada peque-
no trecho. “Para dividir um texto de 2.500 
caracteres em três e dar títulos chamativos 
(entradas de leitura), é preciso reduzi-lo 
para 2.000 caracteres, mas acredite: cortar 
é uma bênção! Você acaba jogando fora o 
que era perfeitamente dispensável. E, com 
três novas entradas de leitura, sua matéria 
terá o dobro do ibope.” (Paparounis, 2014).  

b) EsCREVA COmO sE FALA: é mui-
to comum, no contexto de um redação, 
ouvir um relato perfeitamente claro de 
um repórter recém-chegado da apuração 
que, depois de colocado no papel, torna-
se incompreensível. Isso ocorre porque, 
normalmente, tem-se a tendência de re-
buscar, desnecessariamente o trivial. No 
caso de um esquema de montagem de 
um objeto, móvel ou aparelho eletrônico, 
isso é ainda mais evidente. Talvez por isso 

{ 14. Jan V. White foi um 
arquiteto, designer gráfico, diretor 
de arte e consultor tcheco que 
mudou-se ainda jovem para os 
Estados Unidos e editou títulos 
consagrados de revistas e jornais. 
Autor do livro Editing by Design, 
foi consultor para diversas editoras 
de revistas espalhadas pelo 
mundo, incluindo a Editora Abril. 
Em janeiro 2011, submeteu-se à 
sua avaliação o projeto da revista 
Minha Casa, objeto desta pesquisa. 
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seja tão complicado para o usuário inter-
pretar manuais de produtos. Por isso, um 
título segmentado sobre habitação popu-
lar e seus equipamentos, escrito para um 
público específico, deve ter linguagem es-
pecífica. “Entre as revistas, a segmentação 
por assunto e tipo de público faz parte da 
própria essência do veículo. Para ilustrar, 
podemos lançar mão da seguinte imagem: 
na televisão, fala-se para um imenso es-
tádio de futebol, onde não se distinguem 
rostos na multidão; no jornal, fala-se para 
um grande teatro, mas ainda não se con-
segue distinguir quem é quem na plateia; 
já em uma revista semanal de informação, 
o teatro é menor, o público é seleciona-
do, você tem uma ideia melhor do grupo, 
ainda que não consiga identificar um por 
um. É na revista segmentada, geralmente 
mensal, que de fato se conhece cada leitor, 
sabe-se exatamente com quem se está fa-
lando”. (Scalzo, 2011).  Da mesma forma 
que o texto deve ser claro, numa revista 
de decoração, deve ser clara a elaboração 
e construção das imagens, que são, nesse 
caso, o principal elemento informativo.
Na prática, leitores de revistas populares 
procuram reproduzir o visual do ambien-
te em questão apenas pela foto. Poucos 
leem o texto. “A comunicação eficiente 
depende do uso de recursos que contêm 

necessariamente um componente estético. 
A tarefa do design de informação asseme-
lha-se à compreensão tradicional da retó-
rica da seguinte maneira: sua contribuição 
consiste em reduzir complexidade cogniti-
va, produzir clareza e, dessa maneira, con-
tribuir para uma melhor compreensão” 
(Bonsiepe, 2011).   

c) NÃO suBEsTImE A INTELI-
gêNCIA DEssE PúBLICO: com a me-
lhor das intenções, o cuidado exagerado 
do editor em simplificar o discurso pode 
resultar no erro de subestimar a inteligên-
cia do leitor. “Não se pode confundir difi-
culdade de leitura com limitação intelectu-
al” (Paparounis, 2014). No caso da revista 
de decoração deve-se levar em conta, além 
do conhecimento, a questão do paladar. 
Se o editor não fizer parte do universo de 
leitores em questão deverá, necessaria-
mente, despir-se de preconceitos estéticos 
para compor ambientes, textos e artigos 
que atendam aos critérios técnicos de fun-
cionalidade sem descaracterizá-lo. Caso 
contrário, não haverá identificação do 
leitor com o modelo proposto e a publi-
cação não terá viabilidade comercial. Aí 
está outra diferença fundamental entre os 
títulos populares e os destinados à Clas-
se A: se nas publicações de luxo pode-se 
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optar por páginas limpas, com respiros e 
áreas em branco, nas revistas populares 
deve-se aproveitar cada centímetro qua-
drado do papel. Afinal, pagar R$ 1,99 por 
uma revista deve valer a pena. Quanto 
mais informação, melhor. Por isso, exige-
se nesse segmento organização ainda mais 
rigorosa tanto na linguagem verbal quanto 
a visual, para que a mensagem seja emi-
tida corretamente pelo editor e recebida 
corretamente pelo leitor. “As sociedades 
industriais produzem e distribuem uma 
quantidade enorme de mensagens verbais 
e visuais, criando uma ansiedade da infor-
mação. Uma situação de baixa densidade 
informacional é substituída por outra situa-
ção de alta densidade informacional. Nessa 
nova situação, pode-se atribuir à retórica 
uma nova função de natureza cognitiva, 
em que os instrumentos retóricos são uti-
lizados para  melhorar a compreensão das 
informações” (Bonsiepe, 2011). Somado 
aos princípios citados, está o importante 
aspecto de contextualização. É interessan-
te verificar em revistas de moda voltadas 
ao mercado popular a frequência de maté-
rias que ensinam como combinar peças de 
roupa. As imagens apresentam possíveis 
resultados de combinações com a mes-
ma saia ou calça, sempre vestidas em uma 
modelo ou manequim. Raramente encon-

tram-se páginas ocupadas por peças avul-
sas, descontextualizadas. O serviço está 
justamente no “como” usar, e não necessa-
riamente “o que”. Se no universo da moda 
funciona dessa forma, com o mobiliário 
não pode ser diferente. Não basta colocar 
entre as páginas da revista uma poltrona 
qualquer, fora de um espaço correspon-
dente. Assim, torna-se indispensável inse-
rir o móvel num contexto que faça senti-
do para aquele leitor e gere identificação 
com a casa em que ele vive. Ao contrário 
de revistas de decoração para o público 
A, a popular deve informar as dimensões 
exatas de cada objeto e propor, sempre que 
possível, arranjos desse móvel com outras 
peças para que o leitor faça a transposição 
da proposta editorial com a realidade do 
espaço que ocupa. Só assim, poderá ava-
liar com propriedade se aquele objeto será 
útil e, principalmente, atende à demanda 
de sua família. “O resultado é uma filosofia 
de vida focalizada na pequena escala, no 
flexível e no adaptável. Afinal, não foi ape-
nas o tamanho das casa que mudou. O es-
tilo de vida também deve acompanhar essa 
mudança” (Schleifer, 2011)   
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Diferenças entre as revistas de decoração 
para a Classe A e para a Nova Classe média

Classe A
missão: ser a principal referência 
quando o assunto é casa e decoração. 

Público: Mulheres, Classes A e B1.

Idade:entre 20 e 49 anos.

Consumo: pesquisam tendências 
e visitam mostras de decoração. 
Veem a casa como inspiração.  

N.C. média 
missão: oferecer soluções 
práticas, econômicas e bonitas para a 
decoração,  construção e reforma.

Público: Ambos os sexos da Nova 
Classe Média Brasileira.

Idade:entre 25 e 45 anos.

Consumo: precisam de ajuda para 
escolher. Veem a casa como a maior 
realização pessoal. 

FONTE: Editora Abril, Apresentação para Jornaleiros, 2010
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Se num primeiro momento o foco da po-
lítica do governo Lula favoreceu o incenti-
vo à compra de eletrodomésticos de linha 
branca, a segunda fase desse movimento 
ocorreu no campo do mobiliário, já na ges-
tão Dima Rousseff. Uma linha de crédito 
alinhada ao Programa Minha Casa, Minha 
Vida foi lançada com o objetivo de auxiliar 
a Nova Classe Média a equipar suas resi-
dências. O “Minha Casa Melhor”, oferece 
financiamento a juros baixos para a com-
pra de móveis e eletrodomésticos. Sob a 
chamada “Você conquistou sua casa própria 
com o Programa Minha Casa, Minha Vida? 
Está em dia com as prestações? Seu imóvel 
está pronto para ser entregue? Então você 
pode ter o cartão Minha Casa Melhor!” a 
Caixa Econômica Federal disponibiliza R$ 
5 mil em créditos para a compra de móveis 
e eletrodomésticos. Segundo nota publi-
cada no site do Governo Federal em 29 de 
agosto de 2013, a linha de crédito que faz 
parte do Segundo Programa de Aceleração 
do Crescimento15 (PAC 2) disponibilizou 
R$ 1 bilhão em crédito.

Em reportagem publicada pela Folha de S. 
Paulo em março de 2013, nota-se o aque-
cimento do mercado de móveis populares 
após a explosão de vendas de itens da linha 
branca. “... após a compra de produtos da li-
nha branca e de automóveis no ano passa-

5.3 A FóRmuLA DA CAPA: 
mOBILIáRIO Em EVIDêNCIA 

minha Casa melhor, 
segundo o 

governo Federal
O programa Minha Casa Melhor, 

lançado em junho pelo governo federal, 
superou a distribuição de R$ 1 bilhão 
em créditos. O anúncio foi feito nesta 

quinta-feira (29), pela presidenta Dilma 
Rousseff, em evento de entrega de mo-
radias do Minha Casa, Minha Vida, em 
Campinas (SP). O Minha Casa Melhor 
foi criado para ajudar os beneficiários 

do MCMV a equiparem suas moradias 
por meio de uma linha de crédito de  
R$ 5 mil, que pode ser utilizada na 

aquisição de móveis e eletrodomésticos. 
O empréstimo pode ser pago em até 48 

meses com taxas de juros de 5%.  Os 
equipamentos podem ser comprados 
em mais de 13 mil conveniadas em 

todo o país. “Além de ajudar as pessoas 
a comprarem seus móveis e eletrodo-

mésticos, o Minha Casa Melhor ajuda a 
indústria, o comércio e gera emprego”, 
disse Dilma. A presidenta disse ainda 

que o governo tem escutado as de-
mandas dos beneficiários e novos itens 

podem ser incluídos no programa.
FONTE: www.pac.gov.br/noticia/25dce8b4 

publicado em 29 de agosto de 2013. 

do (2012), os consumidores voltaram suas 
economias para o mercado moveleiro, com 
gasto médio de R$ 1.170”.  Ainda segundo a 
reportagem, preponderou, como elemento 

{ 15.O PAC 2 foi lançado em 29 de 
março de 2010 e prevê recursos da 
ordem de R$ 1,59 trilhão em uma série 
de segmentos, tais como transportes, 
energia, cultura, meio ambiente, 
saúde, área social e habitação. São 
6 as áreas de investimentos do PAC 
Cidade Melhor, Comunidade Cidadã, 
Minha Casa, Minha Vida, Água e Luz 
para todos (expansão do Luz para 
Todos), Transportes e Energia.
❙ PAC Cidade Melhor: Enfrentar 
os principais desafios dos grandes 
centros urbanos para melhorar a 
qualidade de vida das pessoas.
❙ PAC Mobilidade Urbana (ou PAC 
da Copa16 ): PAC 2 - Mobilidade 
Grandes Cidades  e PAC 2 - 
Mobilidade Cidades Médias
❙ PAC Comunidade Cidadã: Aumentar 
a oferta de serviços básicos à 
população de bairros populares e 
garantir a presença do Estado.
❙ PAC Cidades Históricas
❙ PAC Minha Casa, Minha Vida: 
Reduzir o déficit habitacional, 
dinamizar o setor de construção civil 
e gerar trabalho e renda.
❙ PAC Água e Luz para Todos: 
Universalizar o acesso à água e à 
energia elétrica no país.
❙ PAC Transportes: Consolidar e 
ampliar a rede logística, interligando 
diversos modais (rodoviário, 
ferroviário e hidroviário) para garantir 
qualidade e segurança.
❙ PAC 2 Equipamentos, que é, 
sinteticamente, a doação de máquinas 
aos governos municipais para 
abertura e melhoria de estradas.
❙ PAC Energia: Garantir a segurança 
do suprimento a partir de uma 
matriz energética baseada em fontes 
renováveis e limpas. Desenvolver as 
descobertas no Pré-Sal, ampliando a 
produção de petróleo no país.
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balizador da escolha, a estética ou design 
em detrimento à funcionalidade. “Mesmo 
que a compra seja motivada pela funcionali-
dade, a estética é o item mais importante na 
hora de escolher um móvel, segundo 41% dos 
consumidores (Pesquisa realizada pela IEMI 
Inteligência de Mercado em 2013). Durabi-
lidade e resistência são observadas por ape-
nas 18,6% da população.” (Design atrai mais 
que qualidade na compra de móveis. In Fo-
lha de S. Paulo, publicado em 20 de março 
de 2013). Segundo Marcelo Prado, diretor 
do IEMI, “para os consumidores de móveis, a 
qualidade, a resistência e a durabilidade são 
fatores relevantes na decisão da compra, mas  
a beleza e o design do produto são fundamen-
tais”.  Mas a compra balizada pela estética 
e não pelo uso pode ser um dos fatores — 
somado à baixa qualidade da matéria-pri-
ma empregada na fabricação e inadequação 
do objeto ao contexto do espaço — que in-
fluencia no rápido descarte do móvel pela 
Nova Classe Média. “Quando um objeto de 
uso já não mais exerce a função e sua fina-
lidade é unicamente estética, torna-se um 
parasita e é posto de lado” (Le Corbusier, 
1930). Se a percepção de Corbusier é a de 
que o exclusivamente estético é descartável, 
Forty reforça o papel do caráter estético na 
percepção da casa como lar e fonte de iden-
tificação com o usuário. É o objeto estético, 

o vernacular, o cultural, o particular que 
faz desta casa a minha casa e daquela a casa 
do outro. A mesma estante seriada ganha 
características próprias na casa do católico 
com a imagem de Nossa Senhora Aparecida 
no topo do móvel e na casa do evangélico 
com a bíblia aberta sobre um pedestal na 
prateleira. Mesma estante, o mesmo merca-
do-consumidor: estética materializada pelo 
objeto (de adorno) sobre o objeto funcional 
(móvel). “A mudança mais importante no 
último século das ideias que constituem o lar 
talvez tenha sido a de seu papel de fonte do 
bem-estar moral para o de fonte do bem-es-
tar físico, representada em termos visíveis por 
sua transformação de lugar de beleza em lu-
gar de eficiência” (Forty, 2007).    

Evidentemente, o fator estético preponde-
rante influenciou as redes de varejo de mobi-
liário na estratégia de vendas. “A maior parte 
da literatura dos últimos cinquenta anos nos 
faria supor que o principal objetivo do design 
é tornar os objetos belos. Alguns estudos su-
gerem que se trata de um método especial de 
resolver problemas, mas poucos mostraram 
que o design tem algo que ver com o lucro e 
menos ainda foi apontada sua preocupação 
com a transmissão de ideias. Design é uma 
atividade mais significativa do que se costu-
ma reconhecer, especialmente em seus aspec-
tos econômicos e ideológicos” (Forty,  2007) 
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Após a transformação das peças publicitá-
rias em híbridos chamados de publiedito-
riais17 (Curcio, 2009), traçou-se então o des-
tino da estratégia da revista de decoração 
popular e sua missão. Como não seria pos-
sível mudar imediatamente a configuração 
das peças vendidas, seja pelas dimensões e 
pelo próprio aspecto formal e estético, cabe-
ria à publicação conceber arranjos eficazes 
com as peças disponíveis no mercado. Mas 
o grande desafio permanecia na reprodução 
de ambientes satisfatórios que fizessem uso 
desse portifólio de produtos. 

Diferentemente das revistas de decoração 
tradicionais — que buscam entre arquite-
tos renomados projetos recém-entregues 
para reproduzir em suas páginas — a revista 
popular jamais encontraria ambientes que 
atendessem às aspirações de seu futuro leitor, 
já que arquitetos e decoradores não fazem 
parte da realidade da Nova Classe Média. 
Assim, restou como metodologia a criação 
de ambientes com planta baseada nas uni-
dades habitacionais entregues pelo Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida em estúdio 
— com a construção de paredes, instalação 
de janelas e etc.) e a criação de um projeto 
de decoração com uso exclusivo de peças de 
mobiliário disponíveis em lojas populares. 
Dessa forma, pode-se criar uma série de am-
bientes para todos os cômodos da casa (sala, 

cozinha, banheiro,  dormitórios e varandas) 
que pudessem atender à demanda da Nova 
Classe Média. A estratégia facilitou ainda o 
registro fotográfico dos ambientes. Numa 
situação real, as dimensões reduzidas dos 
cômodos resultam num recuo insuficiente 
para que o fotógrafo possa captar com a len-
te o ambiente como um todo, a menos que 
se faça uso de uma lente em grande angular, 
que acaba por distorcer a imagem. Para isso, 
durante a construção do cenário que daria 
origem à foto de capa, deixa-se uma das pa-
redes móveis para que a distância focal mí-
nima possa ser alcançada. A parede móvel 
também é construída no estúdio, para que, 
nas tomadas gerais do cômodo possa ser vi-
sualizada em cliques mais fechados. 

Criada a metodologia de produção da 
foto de capa, com ênfase no arranjo do mo-
biliário e na escolha das peças do projeto 
— sempre baseado num programa de ne-
cessidades fictício, de acordo com um perfil 
pré-determinado (Exemplo: Casal com 2 
filhos) — obteve-se a fórmula que justifica 
o sucesso da publicação: a chamada de capa 
que se apropria da linguagem comercial das 
lojas de varejo de móveis populares. “Para 
atraí-los (leitores da Nova Classe Média), as 
publicações de serviço precisam de chamadas 
curtas e poderosas que a tornem irresistíveis.” 
(Paparounis, 2013).

{ 17.Publieditoriais, também 
chamados de matérias pagas, 
são textos publicitários usados 
para anunciar/divulgar/vender 
algum produto em veículos 
tradicionais como revistas e jornais 
e são contratados por agências. 
São apresentados entre as páginas 
de conteúdo editorial com projeto 
gráfico e linguagem semelhantes aos 
do veículo. Têm como objetivo de 
camuflar a mensagem publicitária 
em meio ao conteúdo editorial. 
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3 ingredientes fundamentais para 
fazer boas chamadas de capa

1. Venda a solução, não o problema: 
Sim, diabetes é uma doença silenciosa que pode matar. Mas não é assustando a 
pessoa que você vai fazê-la tirar dinheiro do bolso para comprar seu jornal ou 
revista. Essa abordagem até funciona na televisão, que é de graça e pode usar a 

paralisia do medo como arma. Mas afugenta compradores. O foco da chamada (e 
da própria matéria) deve estar na solução: como eu vou te ajudar a resolver esse 

problema. Na matéria, claro, estarão os riscos, as advertências, mas principalmen-
te o estímulo a atitudes positivas.

2. mostre a fartura em números: 
As pessoas, principalmente as que têm orçamento mais apertado, gostam de ver 
que estão comprando muito com seu suado dinheiro. Revistas de moda fazem 
isso muito bem ao informar, na capa, que a publicação traz “235 roupas irre-
sistíveis”. As de comportamento, no mundo todo, costumam enumerar os “15 

segredos de um bom casamento”; as de nutrição e dieta, as “27 regras para ema-
grecer com saúde”. Ali não está apenas uma ideia – mas várias. Coincidência ou 
não, nove em cada dez chamadas desse tipo trazem número ímpar, que segundo 

alguns estudiosos seria mais convincentes que os pares.

3. Fuja da chamada burocrática:
Aqui, certamente entra a parte mais difícil de uma boa chamada de capa: a criati-
vidade. Tirando algumas pessoas muito sortudas, o resto de nós geralmente pre-
cisa de muito suor para chegar a uma frase que valha a pena ser estampada numa 
capa de revista. É comum ver equipes dedicando quase todo o tempo disponível 
melhorando o texto da matéria, a diagramação, e depois correndo contra o reló-
gio para fazer rapidamente títulos e chamadas, quando deveria ser o contrário. A 
chamada será o primeiro convite ao leitor — por isso, é ela que merece o maior 

capricho (e tempo!) por parte dos editores. Por conta desse desajuste de priorida-
des, é muito comum ver chamadas burocráticas em jornais e revistas — elas não 
estão necessariamente erradas; apenas ficam mornas, não despertam emoções.

FONTE: http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/ponto_de_vista/2013/09/25/Aarte-de-fazer-chamadas-de-capa.ht-
ml#ixzz3OFjgDwAJ publicado em 29 de agosto de 2013. A Arte de fazer chamadas de capa, publicado em 25 de agosto de 2013. 
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Como carro-chefe da publicação, a maté-
ria de capa seria então definida por um único 
ambiente cuja soma dos valores dos móveis 
pudesse ser adquirida em prestações. Isso 
resultou na fórmula da chamada de capa, 
nos moldes “Tenha esta sala por 10 vezes 
de R$ 299”. As quatro primeiras edições da 
revista tiveram projeto da capa desenhado 
pelo autor dessa tese, então editor da publi-
cação. No entanto, embora a elaboração do 
projeto tivesse como base parâmetros técni-
cos, o resultado certamente era influencia-
do pelo paladar estético do autor. Para en-
riquecer a proposta de novo ambiente para 
cada edição, optou-se então por convidar 
um arquiteto de renome — já habituado a 
publicar seus projetos em outras revistas da 
Editora Abril — a conceber o projeto que 
seria destaque na capa do número seguinte. 
A inciativa teve como resultado a verdadei-
ra democratização do projeto de arquite-
tura de interiores, já que constituiu para os 
próprios profissionais desafio interessante e 
aumento de portifólio. Embora alguns dos 
arquitetos tivessem experiência em deco-
rar espaços compactos, jamais trabalharam 
com um orçamento tão reduzido. Assim, foi 
possível a socialização de projetos idealiza-
dos por profissionais restritos às classes A e 
B para a Nova Classe Média. 

Mas o pioneirismo na metodologia de cria-

ção da capa da revista — e algumas matérias 
e seções do miolo da publicação — encon-
traria outro elemento restritivo. Em geral, 
revistas de decoração de luxo usam durante 
a produção de suas fotos — mesmo que re-
alizadas em ambientes reais, projetados por 
grandes arquitetos — os serviços do chama-
do repórter visual. Esse profissional, jorna-
lista ou designer, desempenha a função de 
analisar o ambiente original e propor even-
tuais complementos (geralmente objetos de-
corativos, e, em alguns casos, móveis) para a 
composição das fotos. Esses complementos 
são obtidos através da produção junto às lo-
jas que têm interesse em divulgar seus pro-
dutos na publicação. No entanto, o mercado 
popular não estava preparado para ceder as 
peças — nesse caso, inclusive móveis e ele-
trodomésticos de grande porte, como guar-
da-roupas, geladeiras e sofás — apenas para 
a produção de fotos. A resistência inicial foi 
quebrada diante da possibilidade de ofere-
cer os produtos a cerca de 200 mil leitores 
sem custo de publicidade — já que as lojas 
arcariam apenas com a entrega, montagem e 
desmontagem do móvel em estúdio — com 
grande visibilidade. Hoje, muitas contam 
com um departamento próprio de produção 
para a cessão de objetos às revistas de móveis 
populares, fato comum, em princípio, ape-
nas entre as varejistas do mercado de luxo.  
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{ Figuras 34 e 35
Capa da primeira edição 
da revista Minha Casa. 
Descrição dos editores: 
O ambiente da capa da primeira 
edição de MINHA CASA, 
publicada em maio de 2010, é 
uma sala que, com um visual 
moderno, nem aparenta ter 
apenas 9,50m². O design assinado 
pelo arquiteto Gustavo Curcio traz 
móveis pouco volumosos e aposta 
em uma base neutra combinando 
com, no máximo, três cores. 
O sofá-cama amplia a função 
do espaço, que pode também 
pode ser usados como 
quarto de hóspedes.
Foto: Alan Teixeira
Produção: Gustavo Curcio 
e Tatiana Guardian

ANO 1  Nº 1  
MAIO 2010

Decoração, reforma e construção ao seu alcance!

31 PISOS
DE CERÂMICA

E PORCELANATO
de R$ 11 a R$ 50 o m2

casa.com.br

Nosso time transforma sua casa!
Decoramos o quarto de uma leitora por R$ 5 mil.
Você pode ser o próximo. Entre no site e concorra

Pontas de 
estoque

Roteiro nacional com 
43 endereços para comprar 
 material de acabamento

■ Apartamento 
bem resolvido 
em 45 m2

■ Sobrado de 
96 m2 para casal
■ Apartamento 
de 79 m2 

cheio de cores  

Pequenos e 
charmosos

MONTAMOS ESTA 
SALA INCRÍVEL POR

R$ 48610 X 

COM TV, SOFÁ, CORTINA...

PAPEL DE PAREDE
14 modelos lindos e baratos!

ANTES DEPOIS
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{ Figuras 36 E 37
Capa da terceira edição 
da revista Minha Casa. 
Descrição dos editores: 
Em julho de 2010, a terceira 
edição de MINHA CASA chegou 
às bancas com uma cozinha na 
capa. Projetado pela arquiteta 
Claudia Lavieri, o ambiente 
mescla a sofisticação dos 
eletrodomésticos de inox e o 
azulejo escuro na parede com o 
vermelho dos armários. A dica é 
nunca se esquecer da ergonomia. 
“A circulação pede um mínimo de 
1 m de largura – melhor ainda se 
for 1,20 m”, explica a arquiteta.
Foto: André Fortes
Produção: Tatiana Guardian 
e Verônica Naka
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Decoração, reforma e construção ao seu alcance!

casa.com.br

14 ideias 
para decorar a casa alugada 
com economia e bom gosto

TENHA ESTA COZINHA POR

Com móveis, fogão, coifa e geladeira de inox!
R$ 43910 X 

p

Apenas

4R$

ANO 1  Nº 3  
JULHO 2010

Família renova a fachada e faz um jardim
E mais: reformas de apartamentos, estante e cozinha
 

ANTES DEPOIS

Guia da Casa Própria
Planeje-se para o financiamento

Kits transformam a sala em

home theater

CUBAS DE APOIO
10 modelos para banheiro, 

a partir de R$ 108
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{ Figuras 38 e 39
Capa da quarta edição 
da revista Minha Casa. 
Descrição dos editores: 
A edição número quatro de 
MINHA CASA, publicada em 
agosto de 2010, traz na capa 
uma sala com paredes rosas – 
mas isso não significa que seja 
um ambiente romântico. 
Decorado pela editora visual Zizi 
Carderari e pela repórter visual 
Tatiana Guardian, o espaço traz 
móveis com linhas retas que 
dão leveza ao visual e aposta na 
assimetria: a mesa de jantar é 
acompanhada por duas cadeiras 
plásticas brancas e um banco 
de madeira colorido de azul.
Foto: Luis Gomes
Produção: Izildinha Carderari, 
Tatiana Guardian e Verônica Naka

Dimensões: 3,00 m x 4,50 m

Referência: Casa geminada por uma parede, terreno de 5 metros 
de largura, com planta típica da periferia paulistana. 

Projeto: Izildinha Carderari
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Decoração, reforma e construção ao seu alcance!

casa.com.br

Pontas de estoque
Compre móveis com descontos de 
até 70% em lojas de todo o país!

Apenas

4R$

Aproveite as soluções de três reformas
Banheiro claro + canto de trabalho na sala + cozinha americana 

ANTES DEPOIS

GUIA DA CASA PRÓPRIA
Saiba tudo sobre crédito imobiliário

Farmácia embaixo, 
casa em cima

Casal trabalha e 
mora no mesmo 

endereço na Bahia

ANO 1  Nº 4 
AGOSTO 2010

Um rapaz e uma moça 
mostram como viver bem em

QUITINETES 
de 25 e 30 m2

SALA DE ESTAR
COM JANTAR POR 

Com todos os móveis e TV!
R$
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{ Figuras 40, 41 e 42
Detalhes do ambiente criado para 
a edição número quatro. Com 
base na planta de um sobrado 
geminado padrão — inserido em 
um terreno de 5 metros de largura, 
comum na cidade de São Paulo, a 
sala de estar e jantar tem objetos 
pouco volumosos e tons fortes. 
O uso de plantas e objetos de 
decoração com influência cultural 
nordestina (à esquerda, Bumba 
Meu Boi de barro) humaniza 
o espaço e dá a impressão de 
um casa habitada. Na planta, a 
indicação ➊ mostra a posição 
do aparador montado com dois 
módulos brancos e a ➋ mostra o 
rack como divisor de ambientes. 
Foto: Luis Gomes
Produção: Izildinha Carderari, 
Tatiana Guardian e Verônica Naka

➊

minha casa 
Agosto de 201036 

Capa

minha casa 
Agosto de 2010 37 

O rosa não é só para 
meninas: está na moda! 

Quanto custou? 10 x R$ 390,18
Móveis

Acessórios decoração: R$ 2 723,52

Sofá Grazie, nas medidas 1,98 x 0,84 x 0,76 m* Tok & Stok, R$ 749

Rack Access, feito de aglomerado (1,20 x 0,40 x 0,39 m) Tok & Stok, R$ 220

Mesa de jantar Augusta, de peroba-rosa (1,20 x 0,80 x 0,75 m) Marcenaria São Paulo, R$ 530

Banco Adoniran, pintado de azul (1,40 x 0,29 x 0,45 m) Marcenaria São Paulo, R$ 369

Cadeiras Sofi a (45 x 50 x 84 cm), da Tramontina Etna, R$ 198 (duas peças)

Módulos branco (R$ 164,80) e tabaco (R$ 155,10), 
com portas de vidro jateado e pezinhos (77 x 35 x 41 cm)

PontoFrio.com, R$ 319,90

Futon Papim, de fi bra de bananeira (62 cm de diâmetro) Etna, R$ 149,90

Pufe revestido de sarja peletizada (40 x 40 x 45 cm) Futon & Company, R$ 255

TV de LCD AOC de 22 polegadas, modelo L22W931 Walmart.com.br, R$ 798

Mancebo Chaplin, de madeira maciça (0,38 x 1,60 m) Tok & Stok, R$ 148

Mesa lateral Dart, de chapa de aço, com 
regulagem de altura (42 cm de diâmetro)

Tok & Stok, R$ 165

Pendente de metal Philips, linha Roomstylers C&C, R$ 223,90

Joaninha decorativa Desmobilia, R$ 90

Centro de mesa de fi bra Amaka, usado na parede Etna, R$ 69,99

Prato branco, com detalhe fl oral preto R$ 4,50 (loja de R$ 1,99)

Espelho retrovisor (40 cm de diâmetro) Vision, R$ 60

Toalha de renda fi lé Depósito Kariri, R$ 12

Prato fundo com estampa rendada Camicado, R$ 16,90

Taças de vidro Camicado, R$ 6,30 cada

Jogo de jantar, chá e café, para quatro pessoas (28 peças) Pernambucanas, R$ 98

Jogo americano oval de palha sintética Cinerama, R$ 9,90

Base cromada para abajur Light Center, R$ 110

Cúpula de tecido para abajur C&C, R$ 26

Vaso de lata reciclada turquesa Cor da Rua, R$ 30

Capas de almofada de camurça vermelha e laranja (43 x 43 cm) Cinerama, R$ 13 cada

Capa de almofada estampada Dunas (30 x 50 cm) Leroy Merlin, R$ 12,55

Capa de almofada bordada, feita de linho (30 x 40 cm) Cinerama, R$ 88,60

Capa de almofada amarela (40 x 40 cm) Etna, R$ 29,99

Bandeja de imbuia (sobre a cristaleira) Etna, R$ 149,90

Aparelho de chá de cerâmica para quatro pessoas, com bule Pernambucanas, R$ 29,90

Cachepô de alumínio Etna, R$ 14,99

Tapete de sisal (2 x 1,50 m) Leroy Merlin, R$ 269,90

Tapete kilim listrado (1,91 x 1,52 m) Leroy Merlin, R$ 352

Cortina de algodão, modelo Georgea (2,40 x 1,10 m) Leroy Merlin, R$ 129,80

Varão com ponteira e suporte, de 1,50 m de comprimento Cinerama, R$ 20,50

Piso laminado Durafl oor, linha Life, carvalho – instalado Leroy Merlin, R$ 56,90 o m²

Nas paredes, foram passadas três demãos de tinta acrílica fosca 
Coral, cor Rosa Savana (Dulux, ref. 70RR 27/375) 

Império das Tintas, 
R$ 86 o galão de 3,2 litros

❚ A tonalidade, muito 

viva, é a presença mais 

marcante da sala, não 

resta dúvida. Mas o 

resultado está longe de 

ser feminino ou infantil, 

uma vez que outras 

cores de temperamento 

forte também entram 

em cena. Pinceladas de 

vermelho, azul, amarelo 

e laranja produzem um 

mix jovem e moderno. 

A dica para não exagerar 

é usá-las em pequenas 

doses, como se fossem 

respingos. 

❚ O cáqui, o marrom e o 

branco têm o intuito de 

amenizar tanta vibração. 

Não por acaso, foram 

destinados às peças 

maiores: sofá, rack, 

cristaleira, cortina, mesa 

de jantar e cadeiras.  

❚ No piso, o revestimento 

laminado padrão carvalho 

conversa com a paleta 

de cores: a nuance clara 

chega a ser um pouco 

rosada, fazendo um 

casamento perfeito com 

a tonalidade das duas 

paredes principais.   

❚ Em ambientes tão 

coloridos, a luz natural é 

ainda mais determinante 

– ela assegura a 

sensação de acolhimento 

sem cansar a vista. 

Na janela, só tecidos 

leves e claros, como 

o da cortina de algodão.

❚ A moda de combinar 

os móveis já passou. 

Hoje, vale arriscar, 

mesclar as peças de que 

você mais gosta, porém 

sempre cuidando para 

manter o equilíbrio. 

❚ Uma sala muito usada 

precisa ser versátil. Se 

a família quer assistir 

TV, o pufe e o futon de 

fibra natural funcionam 

como apoio para os pés. 

Os amigos chegaram? 

Puxe-os para os cantos e, 

rapidinho, você tem mais 

assentos para oferecer. 

❚ Luz indireta é receita 

infalível para o ambiente 

ficar gostoso e acolhedor. 

Pode ser um abajur na 

mesinha lateral (foto) ou 

uma peça para apoiar 

diretamente no chão. 

❚ Tapetes grandes 

conferem conforto 

térmico e acústico, 

mas custam caro. Invista 

em uma única peça 

básica, como esta de 

sisal, e use tapetinhos 

menores, coloridos, para 

enfeitá-la conforme 

a ocasião. Só não se 

esqueça de observar 

a paleta de cores! 

❚ Livros, revistas, 

enfeites... Como sempre 

há objetos para guardar, 

lance mão de peças

com espaço extra, como 

este rack de TV com 

prateleira embaixo.

Misturar 
materiais 
é tudo 
de bom
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➋

Dimensões: 3,00 m x 4,50 m

Referência: Casa geminada por uma parede, terreno de 5 metros 
de largura, com planta típica da periferia paulistana. 

Projeto: Izildinha Carderari
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minha casa 
Agosto de 201034 

Capa

minha casa 
Agosto de 2010 35 35 

O
desa� o apresentado às editoras visuais Zizi Car-
derari e Tatiana Guardian era grande: criar am-
bientes de estar, jantar e TV em uma única sala de 
13 m2 com, no máximo, R$ 5 mil. E não é que 

elas conseguiram por menos! O segredo, explica Zizi, foi 
investir em peças curinga básicas. “Os móveis de linhas retas 

garantem leveza e fazem sobrar espaço para a circulação.” 
Como forma de equilibrar o visual, Tatiana conta que elas 
escolheram objetos com curvas e materiais orgânicos, que 
aquecem o ambiente, assim como os tons fortes. “Apesar 
da parede rosa, o resultado não é uma sala romântica. Pelo 
contrário, � cou jovem e contemporânea”, completa Zizi.

Circulação é 
palavra de ordem
❚ Em ambientes 

multiúso, móveis 

devem ser dispostos 

em “ilhas”, de acordo 

com suas funções. 

❚ Os módulos (1) 
com louças estão 

❚ A pedido de MINHA 

CASA, o designer Paulo 

Alves, da Marcenaria São 

Paulo, desenhou esta

mesa espaçosa e, 

ao mesmo tempo, 

compacta. O tampo 

de peroba-rosa, 

com 1,20 x 0,80 m, 

acomoda cinco convidados 

– mas basta afastar 

a peça da parede 

para caber mais um. 

❚ Já que a mesa é linda, 

para que toalha? Abuse 

dos jogos americanos 

clarinhos, como estes de 

palha sintética, e aposte 

em louças neutras, brancas 

ou transparentes. É muito 

mais fácil combiná-las entre 

si, mesmo que sejam de 

conjuntos diferentes. 

❚ Para acompanhar 

as cadeiras plásticas 

brancas (e empilháveis!), 

o banco colorido de 

azul, também criação 

especial de Paulo, 

é o elemento-surpresa. 

Quebre a monotonia!

❚ No arranjo de parede, 

o equilíbrio está na 

repetição das formas 

circulares – uma das 

peças é um espelho 

retrovisor, desses que 

se instalam nos portões 

de garagem. Quem diria?

❚ Acerte na altura da 

luminária pendente: 

entre 0,75 e 1 m acima 

do tampo da mesa. 

❚ Mancebo para as 

bolsas, cristaleira para a 

louça – as boas ideias do 

tempo da vovó ganham 

formato renovado. Em 

dia de casa cheia, os 

módulos que compõem 

a cristaleira se separam e 

assumem outras funções. 

Colar papel estampado 

no fundo das peças 

fez toda a diferença! 

No alto, apoie bandeja 

e flores, usando 

garrafinhas recicladas 

no lugar de vasos. 

Elas também ficam 

charmosas sobre a toalha 

de renda filé branca

na mesa (abaixo).

Móveis 
leves fazem 
o espaço 
render

Antiguidades 
em novas versões

diante da mesa de 

jantar, enquanto o 

rack (2), no centro da 

sala, permite girar a TV. 

❚ A mesa de centro foi 

dispensada: deixaria 

o estar atravancado. 
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SALAS DE 
JANTAR E ESTAR

3 x 4,50 m

{ Figura 43
Detalhe do ambiente criado para 
a edição número quatro.  
Foto: Luis Gomes
Produção: Izildinha Carderari, 
Tatiana Guardian e Verônica Naka
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{ Figuras 44, 45 e 46
As duas tabelas são adotadas 
como padrão para todas as capas 
da revista Minha Casa. A primeira 
traz as referências dos móveis 
e eletrodomésticos (se houver) 
que compõem o ambiente e cuja 
soma está publicada na chamada 
de capa. A segunda, traz, 
detalhadamente, os créditos 
e valores de todos os objetos 
de decoração usados na 
ambientação do cenário.  
Foto: Luis Gomes
Produção: Izildinha Carderari, 
Tatiana Guardian e Verônica Naka

Dimensões: 3,00 m x 4,50 m

Referência: Casa geminada por uma parede, terreno de 5 metros 
de largura, com planta típica da periferia paulistana. 

Projeto: Izildinha Carderari



m ó v e l  p o p u l a r
Como falar de design Com a nova Classe média 105

{ Figuras 47 e 48
Capa da quinta edição 
da revista Minha Casa. 
Descrição dos editores: 
A capa da edição de setembro de 
2010, a de número cinco, é um 
quarto planejado para dois irmãos: 
uma menina de 5 anos e um 
garoto de 11. Para dar o próprio 
espaço e decoração exclusiva para 
cada um dos pequenos, a editora 
visual Zizi Carderari e a repórter 
visual Tatiana Guardian dividiram 
o quarto ao meio, com uma mesa 
de estudos delimitando cada área. 
A paleta de cores aparece nas 
listras da parede e dão o tom 
do resto da decoração.
Foto: Luis Gomes
Produção: Izildinha Carderari, 
Tatiana Guardian e Verônica Naka
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Decoração, reforma e construção ao seu alcance!

casa.com.br

Apenas

4R$

ANO 1  Nº 5 
SETEMBRO 2010

O barato de 
comprar em

Aprenda a 
garimpar itens 
de decoração

LOJAS DE 
R$ 1,99!

Sala em preto e branco com toques de cor
Adesivos, textura e tapete dão graça a este ambiente

BEM 
RESOLVIDA!

MENINA E MENINO 
DIVIDEM ESTE QUARTO 
SUPERBACANA DE R$

17 MACANETAS 
COM FECHADURA 

de R$ 43 a R$ 113

Tire suas dúvidas sobre 
GESSO E DRYWALL

GUIA DA CASA PRÓPRIA
Saiba como comprar seu imóvel 

pelo Minha Casa, Minha Vida

Dimensões: 4,00 m x 3,00 m

Referência: Apartamento Minha Casa, Minha Vida

Projeto: Izildinha Carderari
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❚ A pintura foi feita com 

tinta látex acrílica fosca. 

Associadas ao branco, 

as faixas em quatro 

cores vibrantes, todas 

da Lukscolor – 2166 

(turquesa), 1945 (roxo), 

2072 (laranja) e 2142 

(verde) –, são a alma do 

ambiente. Complicado 

fazer? Que nada! Basta 

munir-se de fita crepe, 

pincel chato (para as listras 

finas) e rolinho de espuma 

(para as mais largas). 

Segundo o cenotécnico João 

Luis Ribeiro, que realizou o 

acabamento, a etapa que 

requer mais atenção é a da 

fita. “Faça os riscos a lápis, 

com ajuda de uma régua, 

e cole a fita para delimitar 

a primeira faixa. Pressione 

apenas a borda que terá 

contato com a tinta: fica 

mais fácil descolar depois”. 

Passe duas demãos da 

primeira cor, aguarde secar 

por 15 minutos e retire a 

fita – só vá para a listra 

seguinte quando a anterior 

estiver 100% seca (espere 

12 horas em média). Outra 

dica é não pintar até o 

teto: assim o pé-direito vai 

parecer mais alto! Siga o 

esquema de cor: as faixas 

fininhas medem 1 cm de 

altura e as seguintes, 

3 cm. Já as largas têm 

medidas variadas (veja na 
foto) : 60 cm (1), 35 cm (2), 

15 cm (3), 7 cm (4), 

12 cm (5) e 33 cm (6).

Paredes listradas, receita unissex e infalível 

minha casa 
Setembro de 201036 
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T
oda criança sonha com um quarto bonito e colorido 
que possa chamar de seu. Mas o que fazer quando 
dois � lhos, de idades e sexos diferentes, precisam di-
vidir esse universo tão particular? Segundo a editora 

visual Zizi Carderari, encarregada de resolver o desa� o em 
parceria com a repórter visual Tatiana Guardian, o segredo 

está na organização. “Em vez de apelar para a beliche, a so-
lução mais comum, optamos por fazer dois ambientes. As-
sim, cada metade pode ter a cara do seu dono.” A mesa de 
estudos, planejada para a dupla, se encarrega de separar os 
territórios – uma fronteira pací� ca, que se volta para ambos 
os lados e pode ser usada pelos irmãos ao mesmo tempo. 

❚ Lição número 1: não 

exagere nas medidas 

da mobília. Quando se 

trata da cama, analise o 

tamanho do colchão e 

o volume da cabeceira. 

Uma peça clara e retinha 

ocupa menos espaço 

e evita a sensação de 

ambiente cheio demais.

❚ Dois armários, com 

três portas cada um, são 

mais versáteis do que um 

guarda-roupa gigante. 

Podem ficar juntos ou 

separados, ou ainda ser 

mudados de lugar.  

❚ É preferível que os 

móveis maiores – camas 

e armários – sejam 

iguais, assim o conjunto 

ganha mais equilíbrio. 

Nada impede, porém, 

que você varie nos itens 

secundários. Os criados-

mudos, por exemplo, são 

bem diferentes entre si, 

tanto em modelo quanto 

em acabamento (veja 
foto na abertura 
da matéria). 

❚ A base branca 

fica perfeita quando 

temperada por peças de 

madeira, que aquecem 

o visual. Aqui, esses 

ingredientes são a 

sapateira – com portas 

coloridas – e o caixote 

de feira que organiza 

livrinhos na mesa.

❚ Diversifique os 

acessórios – quem disse 

que a roupa de cama 

e os tapetes devem 

fazer parzinho? Com 

o cuidado de respeitar 

a paleta de cores das 

paredes, deixe que as 

crianças participem da 

montagem do enxoval: 

elas vão adorar! 

❚ A persiana de PVC 

imita madeira, é 

moderna, unissex e, 

sobretudo, compacta – 

evite cortinas franzidas, 

que tomam espaço 

e são um problema 

para quem é alérgico.  

Piso, meia-parede e móveis brancos deixam o visual mais leve
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Esse canto é meu!

❚ Cama, armário e criado-mudo para ela; 

cama, armário e criado-mudo para ele. 

Somente a mesa de estudos e a sapateira 

(na foto acima) têm uso compartilhado – 

ainda assim, com espaço garantido para os 

dois. A porta de correr permite que nenhum 

centímetro quadrado seja roubado da dupla. 
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Um pré-adolescente de 11 anos e uma 
garotinha de 5 conseguem, sim, conviver 
no mesmo espaço – mas cada um no seu 
cantinho. Com 10 x R$ 317, a equipe de 
MINHA CASA montou este ambiente alegre, 
de 3 x 4 m, que esbanja organização. 

Os dois 
juntos, cada 
um na sua!

Capa
TEXTO FLÁVIA PINHO / REPORTAGEM VISUAL ZIZI CARDERARI, 

TATIANA GUARDIAN E VERÔNICA NAKA (ASSISTENTE)  

FOTOS MARCO ANTONIO
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Canto de estudos é 
coisa séria: organize já!

A cama é básica? 
Customize a cabeceira

Mistura de 
estampas 

Quanto custou? 10 x R$ 316,36
Móveis

Acessórios de decoração e piso: R$ 4 393,95

Mesa Moju, de laca branca (1,20 x 0,80 x 0,75 m*) Etna, R$ 399,90

Criado-mudo Bambê, de jequitibá-rosa (35 x 35 x 70 cm) Osvaldo Antiguidades, R$ 350

Cama Dubai, com pintura branca alto brilho 
(0,84 x 1,97 x 0,98 m)

Casas Bahia, R$ 129 cada 
(duas peças)

Guarda-roupa de três portas Tribo (1,25 x 0,50 x 2,01 m) Marabraz, R$ 559 cada (duas peças)

Módulo aberto com prateleiras (77 x 35 x 41 cm), da BRV Ponto Frio, R$ 119 cada (duas peças)

Rádio portátil Lenoxx BD-121, com MP3 e entrada USB Extra, R$ 199,90

Colchão F.A. Sleep Comfort, modelo Athenas D28 
(0,78 x 1,90 x 0,14 m)

Mármara Colchões, 
R$ 299 cada (duas peças)

Mesa lateral branca, com rodízios (50 x 40 x 50 cm) Etna, 9 x R$ 11,11

Netbook Mini 10 V, processador Intel Atom N270, 
Windows 7, 1 GB, com wireless e bluetooth

Dell, 12 x R$ 99

Sapateira Armário Color (0,45 x 0,31 x 1,21 m) Evolukit, 5 x R$ 55,30

Tapete laranja de malha (1,20 x 1,80 m) Ôoh de Casa!, 3 x R$ 113,34

Tapete verde, 60% algodão e 40% viscose (0,90 x 1,50 m) Cinerama, 3 x R$ 44,50

Persiana de PVC (1,20 x 2,20 m) Leroy Merlin, R$ 69,90

Cadeira giratória Iso (47 x 49 x 43 cm) Eureka’s, R$ 141 cada (duas peças) 

Cabeceira de tecido para as camas (mão de obra)
Três Estrelas Decorações, 
R$ 40 cada (duas peças)

Móbile de fi tas Empório Carol Martini, R$ 198

Kit com 4 m de cabo de aço e acessórios de fi xação Casa J. Nakao, R$ 21

Lixeira de gatinho Empório Carol Martini, R$ 81

Copos porta-lápis Camicado, R$ 2 cada (duas peças)

Boneca de pano Preta Pretinha, R$ 79,90

Sacos de dormir laranja e verde Walmart, R$ 29,97 cada (duas peças)

Cofre de porquinho Oxford, de cerâmica C&C, R$ 41,50

Edredom de malha cáqui Pernambucanas, R$ 119 

Edredom rosa Cinerama, 3 x R$ 39,67

Caixa organizadora Kraft (32 x 44 x 22 cm) C&C, R$ 16,60

Capa de almofada listrada (45 x 45 cm) Cinerama, R$ 19,80

Mantas de algodão Indesign, da Buddemeyer 
(1,60 x 2,50 m)

Cinerama.com, R$ 68,90 cada 
(duas peças)

Luminária com pinça  Solar, R$ 55 (duas peças)

Shape de skate de madeira (82 x 21 cm) Element, R$ 229

Boneco Mr. Potato edição Star Wars Dudatoys, R$ 59,99

Almofada porta-pijama de ovelha Imaginarium, R$ 74,90

Capa de almofada, modelo Daisy laranja, 
100% poliéster (45 x 45 cm)

Cinerama.com, R$ 25,90 

Abajur com cúpula estampada e base de cerâmica Empório Carol Martini, R$ 119

Bastidor bordado Empório Carol Martini, R$ 57,50

Piso vinílico Pavifl ex Snow (sem instalação) Decorfl ex Pisos, R$ 33,60 o m2

❚ Palavra dos especialistas 

em educação: 

escrivaninha arrumada e 

horário fixo para a lição 

de casa melhoram o bom 

desempenho escolar. 

Deixe a bagunça, os 

brinquedos e os joguinhos 

eletrônicos longe daqui. 

Neste pedaço, só há lugar 

para livros, cadernos 

e computador – de 

preferência um notebook, 

que ocupa menos espaço.

❚ A estante suspensa 

é composta de dois 

módulos sobrepostos, 

parafusados na parede. 

Um cabo de aço, fixado 

no teto, sustenta a outra 

lateral e impede que 

as peças tombem – os 

furos para passar o cabo 

(comprado a metro em 

lojas de ferragens e 

marcenaria) foram feitos 

com furadeira e broca 

especial para madeira. 

❚ Na lateral da estante, 

uma brincadeirinha: a 

superfície de laminado foi 

lixada e pintada com tinta 

lavável roxa (Luksclean 

1945, da Lukscolor), 

fazendo as vezes de um 

quadro de recados. Mas 

deixe secar por pelo 

menos 24 horas antes 

de escrever – e só use 

giz para lousa.  

❚ Personalize a decoração: 

em vez de quadros, 

por que não enfeitar as 

paredes com brinquedos 

ou coleções de cada 

um dos filhos? Ao lado 

da cabeceira do garoto, 

sobressai uma prancha de 

skate, sem as rodinhas. 

❚ Crianças amam novidades – 

e vão adorar a cabeceira 

com lençóis e edredom. 

A capa estampada, com 

bordado, parece uma fronha: 

basta vesti-la por cima. 

O mais importante é o 

recheio de fibra sintética, 

desses usados em colchas 

de matelassê. Ele impede 

que a peça fique molenga. 

❚ Se a intenção for harmonizar 

a cabeceira com diferentes 

roupas de cama, observe os 

tons do que você já tem em 

casa e escolha uma estampa 

que sirva para todas. 

❚ Repare que a almofada 

de ovelha guarda o pijama. 

❚ Na cama do garoto, a 

ideia da capa de cabeceira 

se repete, mas em um 

padrão quadriculado miúdo, 

também alegre, só que mais 

masculino. Lembre-se de 

que listras e xadrez podem, 

sim, ficar lado a lado. A 

combinação funciona muito 

bem, desde que o equilíbrio 

de cores seja respeitado. 

Em tempo: esta capa é de 

dupla face, ou seja, pode ser 

usada também pelo avesso.

❚ Outra marca das diferenças: 

na leitura antes de dormir, 

o menino prefere uma 

luminária com pinça, fixada 

na própria cama. Ela, por 

sua vez, não abre mão 

de um fru-fru – o abajur 

clássico, feminino, tem cúpula 

revestida de tecido florido. 

Tudo bem: cada um na sua!  
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Canto de estudos é 
coisa séria: organize já!

A cama é básica? 
Customize a cabeceira

Mistura de 
estampas 

Quanto custou? 10 x R$ 316,36
Móveis

Acessórios de decoração e piso: R$ 4 393,95

Mesa Moju, de laca branca (1,20 x 0,80 x 0,75 m*) Etna, R$ 399,90

Criado-mudo Bambê, de jequitibá-rosa (35 x 35 x 70 cm) Osvaldo Antiguidades, R$ 350

Cama Dubai, com pintura branca alto brilho 
(0,84 x 1,97 x 0,98 m)

Casas Bahia, R$ 129 cada 
(duas peças)

Guarda-roupa de três portas Tribo (1,25 x 0,50 x 2,01 m) Marabraz, R$ 559 cada (duas peças)

Módulo aberto com prateleiras (77 x 35 x 41 cm), da BRV Ponto Frio, R$ 119 cada (duas peças)

Rádio portátil Lenoxx BD-121, com MP3 e entrada USB Extra, R$ 199,90

Colchão F.A. Sleep Comfort, modelo Athenas D28 
(0,78 x 1,90 x 0,14 m)

Mármara Colchões, 
R$ 299 cada (duas peças)

Mesa lateral branca, com rodízios (50 x 40 x 50 cm) Etna, 9 x R$ 11,11

Netbook Mini 10 V, processador Intel Atom N270, 
Windows 7, 1 GB, com wireless e bluetooth

Dell, 12 x R$ 99

Sapateira Armário Color (0,45 x 0,31 x 1,21 m) Evolukit, 5 x R$ 55,30

Tapete laranja de malha (1,20 x 1,80 m) Ôoh de Casa!, 3 x R$ 113,34

Tapete verde, 60% algodão e 40% viscose (0,90 x 1,50 m) Cinerama, 3 x R$ 44,50

Persiana de PVC (1,20 x 2,20 m) Leroy Merlin, R$ 69,90

Cadeira giratória Iso (47 x 49 x 43 cm) Eureka’s, R$ 141 cada (duas peças) 

Cabeceira de tecido para as camas (mão de obra)
Três Estrelas Decorações, 
R$ 40 cada (duas peças)

Móbile de fi tas Empório Carol Martini, R$ 198

Kit com 4 m de cabo de aço e acessórios de fi xação Casa J. Nakao, R$ 21

Lixeira de gatinho Empório Carol Martini, R$ 81

Copos porta-lápis Camicado, R$ 2 cada (duas peças)

Boneca de pano Preta Pretinha, R$ 79,90

Sacos de dormir laranja e verde Walmart, R$ 29,97 cada (duas peças)

Cofre de porquinho Oxford, de cerâmica C&C, R$ 41,50

Edredom de malha cáqui Pernambucanas, R$ 119 

Edredom rosa Cinerama, 3 x R$ 39,67

Caixa organizadora Kraft (32 x 44 x 22 cm) C&C, R$ 16,60

Capa de almofada listrada (45 x 45 cm) Cinerama, R$ 19,80

Mantas de algodão Indesign, da Buddemeyer 
(1,60 x 2,50 m)

Cinerama.com, R$ 68,90 cada 
(duas peças)

Luminária com pinça  Solar, R$ 55 (duas peças)

Shape de skate de madeira (82 x 21 cm) Element, R$ 229

Boneco Mr. Potato edição Star Wars Dudatoys, R$ 59,99

Almofada porta-pijama de ovelha Imaginarium, R$ 74,90

Capa de almofada, modelo Daisy laranja, 
100% poliéster (45 x 45 cm)

Cinerama.com, R$ 25,90 

Abajur com cúpula estampada e base de cerâmica Empório Carol Martini, R$ 119

Bastidor bordado Empório Carol Martini, R$ 57,50

Piso vinílico Pavifl ex Snow (sem instalação) Decorfl ex Pisos, R$ 33,60 o m2

❚ Palavra dos especialistas 

em educação: 

escrivaninha arrumada e 

horário fixo para a lição 

de casa melhoram o bom 

desempenho escolar. 

Deixe a bagunça, os 

brinquedos e os joguinhos 

eletrônicos longe daqui. 

Neste pedaço, só há lugar 

para livros, cadernos 

e computador – de 

preferência um notebook, 

que ocupa menos espaço.

❚ A estante suspensa 

é composta de dois 

módulos sobrepostos, 

parafusados na parede. 

Um cabo de aço, fixado 

no teto, sustenta a outra 

lateral e impede que 

as peças tombem – os 

furos para passar o cabo 

(comprado a metro em 

lojas de ferragens e 

marcenaria) foram feitos 

com furadeira e broca 

especial para madeira. 

❚ Na lateral da estante, 

uma brincadeirinha: a 

superfície de laminado foi 

lixada e pintada com tinta 

lavável roxa (Luksclean 

1945, da Lukscolor), 

fazendo as vezes de um 

quadro de recados. Mas 

deixe secar por pelo 

menos 24 horas antes 

de escrever – e só use 

giz para lousa.  

❚ Personalize a decoração: 

em vez de quadros, 

por que não enfeitar as 

paredes com brinquedos 

ou coleções de cada 

um dos filhos? Ao lado 

da cabeceira do garoto, 

sobressai uma prancha de 

skate, sem as rodinhas. 

❚ Crianças amam novidades – 

e vão adorar a cabeceira 

com lençóis e edredom. 

A capa estampada, com 

bordado, parece uma fronha: 

basta vesti-la por cima. 

O mais importante é o 

recheio de fibra sintética, 

desses usados em colchas 

de matelassê. Ele impede 

que a peça fique molenga. 

❚ Se a intenção for harmonizar 

a cabeceira com diferentes 

roupas de cama, observe os 

tons do que você já tem em 

casa e escolha uma estampa 

que sirva para todas. 

❚ Repare que a almofada 

de ovelha guarda o pijama. 

❚ Na cama do garoto, a 

ideia da capa de cabeceira 

se repete, mas em um 

padrão quadriculado miúdo, 

também alegre, só que mais 

masculino. Lembre-se de 

que listras e xadrez podem, 

sim, ficar lado a lado. A 

combinação funciona muito 

bem, desde que o equilíbrio 

de cores seja respeitado. 

Em tempo: esta capa é de 

dupla face, ou seja, pode ser 

usada também pelo avesso.

❚ Outra marca das diferenças: 

na leitura antes de dormir, 

o menino prefere uma 

luminária com pinça, fixada 

na própria cama. Ela, por 

sua vez, não abre mão 

de um fru-fru – o abajur 

clássico, feminino, tem cúpula 

revestida de tecido florido. 

Tudo bem: cada um na sua!  
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{ Figuras 49, 50, 51, 52 e 53
Detalhes do ambiente criado 
para a edição número cinco 
criado por Izildinha Carderari. 
O projeto buscou a solução para 
uma necessidade comum em 
apartamentos de dois dormitórios: 
acomodar, no mesmo quarto, 
dois irmãos de sexos diferentes. 
Na figura ➊, sugestão de porta 
de correr atrás do guarda-roupa 
seriado. Cada irmão ganhou um 
armário das lojas Marabraz. Foto 
➋: cabeceira da cama do menino.  
Foto ➌: cabeceira da cama da 
menina. Foto ➍: um módulo do 
tipo nicho (encontrado em home 
center) suspenso com cabo de aço 
divide o espaço da escrivaninha 
entre as duas camas. 
Foto: Luis Gomes
Produção: Izildinha Carderari, 
Tatiana Guardian e Verônica Naka

➊

➌

➋

➍

➊

➋

➌

➍

Dimensões: 4,00 m x 3,00 m

Referência: Apartamento Minha Casa, Minha Vida

Projeto: Izildinha Carderari
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❚ A pintura foi feita com 

tinta látex acrílica fosca. 

Associadas ao branco, 

as faixas em quatro 

cores vibrantes, todas 

da Lukscolor – 2166 

(turquesa), 1945 (roxo), 

2072 (laranja) e 2142 

(verde) –, são a alma do 

ambiente. Complicado 

fazer? Que nada! Basta 

munir-se de fita crepe, 

pincel chato (para as listras 

finas) e rolinho de espuma 

(para as mais largas). 

Segundo o cenotécnico João 

Luis Ribeiro, que realizou o 

acabamento, a etapa que 

requer mais atenção é a da 

fita. “Faça os riscos a lápis, 

com ajuda de uma régua, 

e cole a fita para delimitar 

a primeira faixa. Pressione 

apenas a borda que terá 

contato com a tinta: fica 

mais fácil descolar depois”. 

Passe duas demãos da 

primeira cor, aguarde secar 

por 15 minutos e retire a 

fita – só vá para a listra 

seguinte quando a anterior 

estiver 100% seca (espere 

12 horas em média). Outra 

dica é não pintar até o 

teto: assim o pé-direito vai 

parecer mais alto! Siga o 

esquema de cor: as faixas 

fininhas medem 1 cm de 

altura e as seguintes, 

3 cm. Já as largas têm 

medidas variadas (veja na 
foto) : 60 cm (1), 35 cm (2), 

15 cm (3), 7 cm (4), 

12 cm (5) e 33 cm (6).

Paredes listradas, receita unissex e infalível 
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T
oda criança sonha com um quarto bonito e colorido 
que possa chamar de seu. Mas o que fazer quando 
dois � lhos, de idades e sexos diferentes, precisam di-
vidir esse universo tão particular? Segundo a editora 

visual Zizi Carderari, encarregada de resolver o desa� o em 
parceria com a repórter visual Tatiana Guardian, o segredo 

está na organização. “Em vez de apelar para a beliche, a so-
lução mais comum, optamos por fazer dois ambientes. As-
sim, cada metade pode ter a cara do seu dono.” A mesa de 
estudos, planejada para a dupla, se encarrega de separar os 
territórios – uma fronteira pací� ca, que se volta para ambos 
os lados e pode ser usada pelos irmãos ao mesmo tempo. 

❚ Lição número 1: não 

exagere nas medidas 

da mobília. Quando se 

trata da cama, analise o 

tamanho do colchão e 

o volume da cabeceira. 

Uma peça clara e retinha 

ocupa menos espaço 

e evita a sensação de 

ambiente cheio demais.

❚ Dois armários, com 

três portas cada um, são 

mais versáteis do que um 

guarda-roupa gigante. 

Podem ficar juntos ou 

separados, ou ainda ser 

mudados de lugar.  

❚ É preferível que os 

móveis maiores – camas 

e armários – sejam 

iguais, assim o conjunto 

ganha mais equilíbrio. 

Nada impede, porém, 

que você varie nos itens 

secundários. Os criados-

mudos, por exemplo, são 

bem diferentes entre si, 

tanto em modelo quanto 

em acabamento (veja 
foto na abertura 
da matéria). 

❚ A base branca 

fica perfeita quando 

temperada por peças de 

madeira, que aquecem 

o visual. Aqui, esses 

ingredientes são a 

sapateira – com portas 

coloridas – e o caixote 

de feira que organiza 

livrinhos na mesa.

❚ Diversifique os 

acessórios – quem disse 

que a roupa de cama 

e os tapetes devem 

fazer parzinho? Com 

o cuidado de respeitar 

a paleta de cores das 

paredes, deixe que as 

crianças participem da 

montagem do enxoval: 

elas vão adorar! 

❚ A persiana de PVC 

imita madeira, é 

moderna, unissex e, 

sobretudo, compacta – 

evite cortinas franzidas, 

que tomam espaço 

e são um problema 

para quem é alérgico.  

Piso, meia-parede e móveis brancos deixam o visual mais leve
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Esse canto é meu!

❚ Cama, armário e criado-mudo para ela; 

cama, armário e criado-mudo para ele. 

Somente a mesa de estudos e a sapateira 

(na foto acima) têm uso compartilhado – 

ainda assim, com espaço garantido para os 

dois. A porta de correr permite que nenhum 

centímetro quadrado seja roubado da dupla. 

➊
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{ Figura 54
Vista geral do ambiente criado 
para a edição número cinco 
criado por Izildinha Carderari. 
Foto: Luis Gomes
Produção: Izildinha Carderari, 
Tatiana Guardian e Verônica Naka
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{ Figuras 55, 56 e 57
As duas tabelas são adotadas como padrão para todas as 
capas da revista Minha Casa. A primeira traz as referências 
dos móveis e eletrodomésticos (se houver) que compõem o 
ambiente e cuja soma está publicada na chamada de capa. 
A segunda, traz, detalhadamente, os créditos e valores de 
todos os objetos de decoração usados na ambientação 
do cenário. A foto mostra o detalhe do nicho preso de 
forma não-convencional: buchas na parede e cabo de aço.  
Foto: Luis Gomes | Produção: Izildinha Carderari, 
Tatiana Guardian e Verônica Naka  
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Canto de estudos é 
coisa séria: organize já!

A cama é básica? 
Customize a cabeceira

Mistura de 
estampas 

Quanto custou? 10 x R$ 316,36
Móveis

Acessórios de decoração e piso: R$ 4 393,95

Mesa Moju, de laca branca (1,20 x 0,80 x 0,75 m*) Etna, R$ 399,90

Criado-mudo Bambê, de jequitibá-rosa (35 x 35 x 70 cm) Osvaldo Antiguidades, R$ 350

Cama Dubai, com pintura branca alto brilho 
(0,84 x 1,97 x 0,98 m)

Casas Bahia, R$ 129 cada 
(duas peças)

Guarda-roupa de três portas Tribo (1,25 x 0,50 x 2,01 m) Marabraz, R$ 559 cada (duas peças)

Módulo aberto com prateleiras (77 x 35 x 41 cm), da BRV Ponto Frio, R$ 119 cada (duas peças)

Rádio portátil Lenoxx BD-121, com MP3 e entrada USB Extra, R$ 199,90

Colchão F.A. Sleep Comfort, modelo Athenas D28 
(0,78 x 1,90 x 0,14 m)

Mármara Colchões, 
R$ 299 cada (duas peças)

Mesa lateral branca, com rodízios (50 x 40 x 50 cm) Etna, 9 x R$ 11,11

Netbook Mini 10 V, processador Intel Atom N270, 
Windows 7, 1 GB, com wireless e bluetooth

Dell, 12 x R$ 99

Sapateira Armário Color (0,45 x 0,31 x 1,21 m) Evolukit, 5 x R$ 55,30

Tapete laranja de malha (1,20 x 1,80 m) Ôoh de Casa!, 3 x R$ 113,34

Tapete verde, 60% algodão e 40% viscose (0,90 x 1,50 m) Cinerama, 3 x R$ 44,50

Persiana de PVC (1,20 x 2,20 m) Leroy Merlin, R$ 69,90

Cadeira giratória Iso (47 x 49 x 43 cm) Eureka’s, R$ 141 cada (duas peças) 

Cabeceira de tecido para as camas (mão de obra)
Três Estrelas Decorações, 
R$ 40 cada (duas peças)

Móbile de fi tas Empório Carol Martini, R$ 198

Kit com 4 m de cabo de aço e acessórios de fi xação Casa J. Nakao, R$ 21

Lixeira de gatinho Empório Carol Martini, R$ 81

Copos porta-lápis Camicado, R$ 2 cada (duas peças)

Boneca de pano Preta Pretinha, R$ 79,90

Sacos de dormir laranja e verde Walmart, R$ 29,97 cada (duas peças)

Cofre de porquinho Oxford, de cerâmica C&C, R$ 41,50

Edredom de malha cáqui Pernambucanas, R$ 119 

Edredom rosa Cinerama, 3 x R$ 39,67

Caixa organizadora Kraft (32 x 44 x 22 cm) C&C, R$ 16,60

Capa de almofada listrada (45 x 45 cm) Cinerama, R$ 19,80

Mantas de algodão Indesign, da Buddemeyer 
(1,60 x 2,50 m)

Cinerama.com, R$ 68,90 cada 
(duas peças)

Luminária com pinça  Solar, R$ 55 (duas peças)

Shape de skate de madeira (82 x 21 cm) Element, R$ 229

Boneco Mr. Potato edição Star Wars Dudatoys, R$ 59,99

Almofada porta-pijama de ovelha Imaginarium, R$ 74,90

Capa de almofada, modelo Daisy laranja, 
100% poliéster (45 x 45 cm)

Cinerama.com, R$ 25,90 

Abajur com cúpula estampada e base de cerâmica Empório Carol Martini, R$ 119

Bastidor bordado Empório Carol Martini, R$ 57,50

Piso vinílico Pavifl ex Snow (sem instalação) Decorfl ex Pisos, R$ 33,60 o m2

❚ Palavra dos especialistas 

em educação: 

escrivaninha arrumada e 

horário fixo para a lição 

de casa melhoram o bom 

desempenho escolar. 

Deixe a bagunça, os 

brinquedos e os joguinhos 

eletrônicos longe daqui. 

Neste pedaço, só há lugar 

para livros, cadernos 

e computador – de 

preferência um notebook, 

que ocupa menos espaço.

❚ A estante suspensa 

é composta de dois 

módulos sobrepostos, 

parafusados na parede. 

Um cabo de aço, fixado 

no teto, sustenta a outra 

lateral e impede que 

as peças tombem – os 

furos para passar o cabo 

(comprado a metro em 

lojas de ferragens e 

marcenaria) foram feitos 

com furadeira e broca 

especial para madeira. 

❚ Na lateral da estante, 

uma brincadeirinha: a 

superfície de laminado foi 

lixada e pintada com tinta 

lavável roxa (Luksclean 

1945, da Lukscolor), 

fazendo as vezes de um 

quadro de recados. Mas 

deixe secar por pelo 

menos 24 horas antes 

de escrever – e só use 

giz para lousa.  

❚ Personalize a decoração: 

em vez de quadros, 

por que não enfeitar as 

paredes com brinquedos 

ou coleções de cada 

um dos filhos? Ao lado 

da cabeceira do garoto, 

sobressai uma prancha de 

skate, sem as rodinhas. 

❚ Crianças amam novidades – 

e vão adorar a cabeceira 

com lençóis e edredom. 

A capa estampada, com 

bordado, parece uma fronha: 

basta vesti-la por cima. 

O mais importante é o 

recheio de fibra sintética, 

desses usados em colchas 

de matelassê. Ele impede 

que a peça fique molenga. 

❚ Se a intenção for harmonizar 

a cabeceira com diferentes 

roupas de cama, observe os 

tons do que você já tem em 

casa e escolha uma estampa 

que sirva para todas. 

❚ Repare que a almofada 

de ovelha guarda o pijama. 

❚ Na cama do garoto, a 

ideia da capa de cabeceira 

se repete, mas em um 

padrão quadriculado miúdo, 

também alegre, só que mais 

masculino. Lembre-se de 

que listras e xadrez podem, 

sim, ficar lado a lado. A 

combinação funciona muito 

bem, desde que o equilíbrio 

de cores seja respeitado. 

Em tempo: esta capa é de 

dupla face, ou seja, pode ser 

usada também pelo avesso.

❚ Outra marca das diferenças: 

na leitura antes de dormir, 

o menino prefere uma 

luminária com pinça, fixada 

na própria cama. Ela, por 

sua vez, não abre mão 

de um fru-fru – o abajur 

clássico, feminino, tem cúpula 

revestida de tecido florido. 

Tudo bem: cada um na sua!  
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Canto de estudos é 
coisa séria: organize já!

A cama é básica? 
Customize a cabeceira

Mistura de 
estampas 

Quanto custou? 10 x R$ 316,36
Móveis

Acessórios de decoração e piso: R$ 4 393,95

Mesa Moju, de laca branca (1,20 x 0,80 x 0,75 m*) Etna, R$ 399,90

Criado-mudo Bambê, de jequitibá-rosa (35 x 35 x 70 cm) Osvaldo Antiguidades, R$ 350

Cama Dubai, com pintura branca alto brilho 
(0,84 x 1,97 x 0,98 m)

Casas Bahia, R$ 129 cada 
(duas peças)

Guarda-roupa de três portas Tribo (1,25 x 0,50 x 2,01 m) Marabraz, R$ 559 cada (duas peças)

Módulo aberto com prateleiras (77 x 35 x 41 cm), da BRV Ponto Frio, R$ 119 cada (duas peças)

Rádio portátil Lenoxx BD-121, com MP3 e entrada USB Extra, R$ 199,90

Colchão F.A. Sleep Comfort, modelo Athenas D28 
(0,78 x 1,90 x 0,14 m)

Mármara Colchões, 
R$ 299 cada (duas peças)

Mesa lateral branca, com rodízios (50 x 40 x 50 cm) Etna, 9 x R$ 11,11

Netbook Mini 10 V, processador Intel Atom N270, 
Windows 7, 1 GB, com wireless e bluetooth

Dell, 12 x R$ 99

Sapateira Armário Color (0,45 x 0,31 x 1,21 m) Evolukit, 5 x R$ 55,30

Tapete laranja de malha (1,20 x 1,80 m) Ôoh de Casa!, 3 x R$ 113,34

Tapete verde, 60% algodão e 40% viscose (0,90 x 1,50 m) Cinerama, 3 x R$ 44,50

Persiana de PVC (1,20 x 2,20 m) Leroy Merlin, R$ 69,90

Cadeira giratória Iso (47 x 49 x 43 cm) Eureka’s, R$ 141 cada (duas peças) 

Cabeceira de tecido para as camas (mão de obra)
Três Estrelas Decorações, 
R$ 40 cada (duas peças)

Móbile de fi tas Empório Carol Martini, R$ 198

Kit com 4 m de cabo de aço e acessórios de fi xação Casa J. Nakao, R$ 21

Lixeira de gatinho Empório Carol Martini, R$ 81

Copos porta-lápis Camicado, R$ 2 cada (duas peças)

Boneca de pano Preta Pretinha, R$ 79,90

Sacos de dormir laranja e verde Walmart, R$ 29,97 cada (duas peças)

Cofre de porquinho Oxford, de cerâmica C&C, R$ 41,50

Edredom de malha cáqui Pernambucanas, R$ 119 

Edredom rosa Cinerama, 3 x R$ 39,67

Caixa organizadora Kraft (32 x 44 x 22 cm) C&C, R$ 16,60

Capa de almofada listrada (45 x 45 cm) Cinerama, R$ 19,80

Mantas de algodão Indesign, da Buddemeyer 
(1,60 x 2,50 m)

Cinerama.com, R$ 68,90 cada 
(duas peças)

Luminária com pinça  Solar, R$ 55 (duas peças)

Shape de skate de madeira (82 x 21 cm) Element, R$ 229

Boneco Mr. Potato edição Star Wars Dudatoys, R$ 59,99

Almofada porta-pijama de ovelha Imaginarium, R$ 74,90

Capa de almofada, modelo Daisy laranja, 
100% poliéster (45 x 45 cm)

Cinerama.com, R$ 25,90 

Abajur com cúpula estampada e base de cerâmica Empório Carol Martini, R$ 119

Bastidor bordado Empório Carol Martini, R$ 57,50

Piso vinílico Pavifl ex Snow (sem instalação) Decorfl ex Pisos, R$ 33,60 o m2

❚ Palavra dos especialistas 

em educação: 

escrivaninha arrumada e 

horário fixo para a lição 

de casa melhoram o bom 

desempenho escolar. 

Deixe a bagunça, os 

brinquedos e os joguinhos 

eletrônicos longe daqui. 

Neste pedaço, só há lugar 

para livros, cadernos 

e computador – de 

preferência um notebook, 

que ocupa menos espaço.

❚ A estante suspensa 

é composta de dois 

módulos sobrepostos, 

parafusados na parede. 

Um cabo de aço, fixado 

no teto, sustenta a outra 

lateral e impede que 

as peças tombem – os 

furos para passar o cabo 

(comprado a metro em 

lojas de ferragens e 

marcenaria) foram feitos 

com furadeira e broca 

especial para madeira. 

❚ Na lateral da estante, 

uma brincadeirinha: a 

superfície de laminado foi 

lixada e pintada com tinta 

lavável roxa (Luksclean 

1945, da Lukscolor), 

fazendo as vezes de um 

quadro de recados. Mas 

deixe secar por pelo 

menos 24 horas antes 

de escrever – e só use 

giz para lousa.  

❚ Personalize a decoração: 

em vez de quadros, 

por que não enfeitar as 

paredes com brinquedos 

ou coleções de cada 

um dos filhos? Ao lado 

da cabeceira do garoto, 

sobressai uma prancha de 

skate, sem as rodinhas. 

❚ Crianças amam novidades – 

e vão adorar a cabeceira 

com lençóis e edredom. 

A capa estampada, com 

bordado, parece uma fronha: 

basta vesti-la por cima. 

O mais importante é o 

recheio de fibra sintética, 

desses usados em colchas 

de matelassê. Ele impede 

que a peça fique molenga. 

❚ Se a intenção for harmonizar 

a cabeceira com diferentes 

roupas de cama, observe os 

tons do que você já tem em 

casa e escolha uma estampa 

que sirva para todas. 

❚ Repare que a almofada 

de ovelha guarda o pijama. 

❚ Na cama do garoto, a 

ideia da capa de cabeceira 

se repete, mas em um 

padrão quadriculado miúdo, 

também alegre, só que mais 

masculino. Lembre-se de 

que listras e xadrez podem, 

sim, ficar lado a lado. A 

combinação funciona muito 

bem, desde que o equilíbrio 

de cores seja respeitado. 

Em tempo: esta capa é de 

dupla face, ou seja, pode ser 

usada também pelo avesso.

❚ Outra marca das diferenças: 

na leitura antes de dormir, 

o menino prefere uma 

luminária com pinça, fixada 

na própria cama. Ela, por 

sua vez, não abre mão 

de um fru-fru – o abajur 

clássico, feminino, tem cúpula 

revestida de tecido florido. 

Tudo bem: cada um na sua!  
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Canto de estudos é 
coisa séria: organize já!

A cama é básica? 
Customize a cabeceira

Mistura de 
estampas 

Quanto custou? 10 x R$ 316,36
Móveis

Acessórios de decoração e piso: R$ 4 393,95

Mesa Moju, de laca branca (1,20 x 0,80 x 0,75 m*) Etna, R$ 399,90

Criado-mudo Bambê, de jequitibá-rosa (35 x 35 x 70 cm) Osvaldo Antiguidades, R$ 350

Cama Dubai, com pintura branca alto brilho 
(0,84 x 1,97 x 0,98 m)

Casas Bahia, R$ 129 cada 
(duas peças)

Guarda-roupa de três portas Tribo (1,25 x 0,50 x 2,01 m) Marabraz, R$ 559 cada (duas peças)

Módulo aberto com prateleiras (77 x 35 x 41 cm), da BRV Ponto Frio, R$ 119 cada (duas peças)

Rádio portátil Lenoxx BD-121, com MP3 e entrada USB Extra, R$ 199,90

Colchão F.A. Sleep Comfort, modelo Athenas D28 
(0,78 x 1,90 x 0,14 m)

Mármara Colchões, 
R$ 299 cada (duas peças)

Mesa lateral branca, com rodízios (50 x 40 x 50 cm) Etna, 9 x R$ 11,11

Netbook Mini 10 V, processador Intel Atom N270, 
Windows 7, 1 GB, com wireless e bluetooth

Dell, 12 x R$ 99

Sapateira Armário Color (0,45 x 0,31 x 1,21 m) Evolukit, 5 x R$ 55,30

Tapete laranja de malha (1,20 x 1,80 m) Ôoh de Casa!, 3 x R$ 113,34

Tapete verde, 60% algodão e 40% viscose (0,90 x 1,50 m) Cinerama, 3 x R$ 44,50

Persiana de PVC (1,20 x 2,20 m) Leroy Merlin, R$ 69,90

Cadeira giratória Iso (47 x 49 x 43 cm) Eureka’s, R$ 141 cada (duas peças) 

Cabeceira de tecido para as camas (mão de obra)
Três Estrelas Decorações, 
R$ 40 cada (duas peças)

Móbile de fi tas Empório Carol Martini, R$ 198

Kit com 4 m de cabo de aço e acessórios de fi xação Casa J. Nakao, R$ 21

Lixeira de gatinho Empório Carol Martini, R$ 81

Copos porta-lápis Camicado, R$ 2 cada (duas peças)

Boneca de pano Preta Pretinha, R$ 79,90

Sacos de dormir laranja e verde Walmart, R$ 29,97 cada (duas peças)

Cofre de porquinho Oxford, de cerâmica C&C, R$ 41,50

Edredom de malha cáqui Pernambucanas, R$ 119 

Edredom rosa Cinerama, 3 x R$ 39,67

Caixa organizadora Kraft (32 x 44 x 22 cm) C&C, R$ 16,60

Capa de almofada listrada (45 x 45 cm) Cinerama, R$ 19,80

Mantas de algodão Indesign, da Buddemeyer 
(1,60 x 2,50 m)

Cinerama.com, R$ 68,90 cada 
(duas peças)

Luminária com pinça  Solar, R$ 55 (duas peças)

Shape de skate de madeira (82 x 21 cm) Element, R$ 229

Boneco Mr. Potato edição Star Wars Dudatoys, R$ 59,99

Almofada porta-pijama de ovelha Imaginarium, R$ 74,90

Capa de almofada, modelo Daisy laranja, 
100% poliéster (45 x 45 cm)

Cinerama.com, R$ 25,90 

Abajur com cúpula estampada e base de cerâmica Empório Carol Martini, R$ 119

Bastidor bordado Empório Carol Martini, R$ 57,50

Piso vinílico Pavifl ex Snow (sem instalação) Decorfl ex Pisos, R$ 33,60 o m2

❚ Palavra dos especialistas 

em educação: 

escrivaninha arrumada e 

horário fixo para a lição 

de casa melhoram o bom 

desempenho escolar. 

Deixe a bagunça, os 

brinquedos e os joguinhos 

eletrônicos longe daqui. 

Neste pedaço, só há lugar 

para livros, cadernos 

e computador – de 

preferência um notebook, 

que ocupa menos espaço.

❚ A estante suspensa 

é composta de dois 

módulos sobrepostos, 

parafusados na parede. 

Um cabo de aço, fixado 

no teto, sustenta a outra 

lateral e impede que 

as peças tombem – os 

furos para passar o cabo 

(comprado a metro em 

lojas de ferragens e 

marcenaria) foram feitos 

com furadeira e broca 

especial para madeira. 

❚ Na lateral da estante, 

uma brincadeirinha: a 

superfície de laminado foi 

lixada e pintada com tinta 

lavável roxa (Luksclean 

1945, da Lukscolor), 

fazendo as vezes de um 

quadro de recados. Mas 

deixe secar por pelo 

menos 24 horas antes 

de escrever – e só use 

giz para lousa.  

❚ Personalize a decoração: 

em vez de quadros, 

por que não enfeitar as 

paredes com brinquedos 

ou coleções de cada 

um dos filhos? Ao lado 

da cabeceira do garoto, 

sobressai uma prancha de 

skate, sem as rodinhas. 

❚ Crianças amam novidades – 

e vão adorar a cabeceira 

com lençóis e edredom. 

A capa estampada, com 

bordado, parece uma fronha: 

basta vesti-la por cima. 

O mais importante é o 

recheio de fibra sintética, 

desses usados em colchas 

de matelassê. Ele impede 

que a peça fique molenga. 

❚ Se a intenção for harmonizar 

a cabeceira com diferentes 

roupas de cama, observe os 

tons do que você já tem em 

casa e escolha uma estampa 

que sirva para todas. 

❚ Repare que a almofada 

de ovelha guarda o pijama. 

❚ Na cama do garoto, a 

ideia da capa de cabeceira 

se repete, mas em um 

padrão quadriculado miúdo, 

também alegre, só que mais 

masculino. Lembre-se de 

que listras e xadrez podem, 

sim, ficar lado a lado. A 

combinação funciona muito 

bem, desde que o equilíbrio 

de cores seja respeitado. 

Em tempo: esta capa é de 

dupla face, ou seja, pode ser 

usada também pelo avesso.

❚ Outra marca das diferenças: 

na leitura antes de dormir, 

o menino prefere uma 

luminária com pinça, fixada 

na própria cama. Ela, por 

sua vez, não abre mão 

de um fru-fru – o abajur 

clássico, feminino, tem cúpula 

revestida de tecido florido. 

Tudo bem: cada um na sua!  
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Dimensões: 4,00 m x 3,00 m

Referência: Apartamento Minha Casa, Minha Vida

Projeto: Izildinha Carderari
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{ Figuras 58 e 59
Capa da sexta edição 
da revista Minha Casa. 
Descrição dos editores: 
A cozinha projetada pela editora 
visual Zizi Carderari e pela 
repórter visual Tatiana Guardian 
ilustrou a capa da edição número 
seis de MINHA CASA, de outubro 
de 2010. Projetado para receber 
convidados, o ambiente foi todo 
projetado para que as visitas não 
atrapalhem quem está cozinhando 
e ainda proporciona um ótimo 
local para cozinhar, comer e 
receber. Quanto às cores, a 
paleta escolhida pode ser vista no 
mosaico de azulejos da parede, 
revestimento que facilita 
a limpeza da área do fogão.
Foto: Luis Gomes
Produção: Izildinha Carderari, 
Tatiana Guardian e Verônica Naka
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Decoração, reforma e construção ao seu alcance!

casa.com.br

Apenas

4R$

ANO 1  Nº 6 
OUTUBRO 2010

PISOS LAMINADOS
modelos a partir de 
R$ 47 o m2 instalado

Decoramos o quarto de um leitor de Goiânia.
Você pode ser o próximo! Entre no site e concorra

DEPOISANTES

Ideias que vão 
deixar o seu 

guarda-roupa  
organizado

COZINHA 
AMERICANA
para receber os amigos,
com piso de cimento 
queimado e adega
por10 x R$ 637

Reforme já!
✔ Banheiro para
os pais, banheiro

para os filhos

✔ Corredor vira
jardim interno

✔ Sala ganha 
escritório

por R$ 767

APRENDA A 
COMPRAR SUA 

CAMA BOX

11 SOLUCÕES PARA 
ESPACOS PEQUENOS

Espelhos em parede e armário, 
cama com sapateira, pufe-baú, 
porta de correr e muito mais!

Dimensões: 3,00 m x 2,90 m

Referência: Apartamento Minha Casa, Minha Vida

Projeto: Izildinha Carderari
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{ Figuras 60,61, 62, 63 e 64
Detalhes do ambiente criado 
para a edição número cinco 
criado por Izildinha Carderari. 
Em 8,7 m2, a designer de 
interiores reuniu alguns sonhos 
de consumo da Nova Classe 
Média: cozinha americana com 
ilha ➊, adega climatizada ➍ e 
piso de cimento queimado. A foto 
➋ mostra detalhe de mosaico de 
azulejos reaproveitados e objetos 
vernaculares sobre os módulos 
superiores. Foto ➌: dá destaque ao 
balcão de OSB que customizou os 
módulos seriados, com cobertura 
de seladora e verniz para 
impermeabilização da placa. 
Foto: Luis Gomes
Produção: Izildinha Carderari, 
Tatiana Guardian e Verônica Naka
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TEXTO FLÁVIA PINHO / REPORTAGEM VISUAL ZIZI CARDERARI, TATIANA GUARDIAN 

E VERÔNICA NAKA (ASSISTENTE) / FOTOS CARLOS CUBI

38 minha casa 
Outubro de 2010 39 

Prática e eficiente no dia a dia, bonita o bastante para 
receber os amigos para petiscar ou jantar – não é um sonho 
de consumo? Com 10 x R$ 637, montamos este ambiente 
moderno, onde tudo tem seu lugar. Coube até uma adega 
climatizada! Pode apostar, ninguém vai querer sair da cozinha.

Que cozinha
mais gostosa!

Capa

N
ão faz muito tempo, a co-
zinha era parte da ala de 
serviço da casa, aquela 
que todo mundo tratava 

de esconder das visitas. Coladinha 
a ela, a copa reunia a família nas 
refeições diárias, deixando a sala 
de jantar, bem arrumada, reserva-
da aos eventos de gala. Toda essa 
cerimônia, ainda bem, virou pas-
sado. A cozinha foi se revelando 
para a sala em discretas aberturas, 
até que as duas se fundiram de vez, 
em um gostoso espaço integrado, 
onde se pode cozinhar, comer 
e receber. Virou a alma da casa, 
aquele recanto que atrai pela in-
formalidade e pelo aroma da co-
mida nas panelas. 

Só que derrubar paredes não 
basta. Além de planejar a circu-
lação – para que a presença de 
convidados não atrapalhe quem 
está pilotando o fogão e a pia –, 
é preciso investir na decoração. “A 
cozinha deve ser acolhedora, um 
lugar com a cara dos donos”, en-
sina a editora visual Zizi Carderari, 
que criou este espaço em parceria 
com a repórter visual Tatiana Guar-
dian. “Objetos de estimação po-
dem, sim, � car expostos, por que 
não? E ninguém precisa esconder 
os equipamentos. Bom é tê-los sem-
pre à mão”, completa Zizi.

Digite “cimento queimado” na busca e veja outras 23 aplicações desse prático revestimento.
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Tudo em 8,70 m²

❚ A ilha é o coração da 

cozinha integrada à sala. 

Ali se agrupam mesa-

balcão, pia e armário 

inferior, que podem ser 

usados simultaneamente 

sem trombadas. 

A circulação foi garantida: 

exceto na lateral 

que se encosta à 

parede, há 80 cm 

livres ao redor da ilha. 

Há um lugar para cada coisa.        

❚ Coordenar não é o mesmo 

que combinar. A marcenaria e os 

eletrodomésticos, por exemplo, 

não precisam ser da mesma cor. 

Basta eleger acabamentos que se 

complementem – aqui, entraram 

em campo o branco e o carvalho, 

somados ao OSB, material 

ecológico, feito de aparas de 

madeira reflorestada, que foi 

destinado à ilha com pia e mesa. 

❚ Apoiado em um pé com 

formato de T, que dá melhor 

sustentação, o tampo de OSB 

ficou mais alto que as mesas 

comuns: está a 80 cm do chão, 

Quanto custou? 10 x R$ 637

Chapa de OSB (2,44 x 1,22 m x 3 cm) Leo Madeiras, R$ 100

Banqueta Campo Grande giratória, 
com suspensão pneumática 
(altura regulável entre 51 e 62 cm)

Eureka’s, R$ 156,10 cada

Batedeira Mondial Dinâmica B02 
Casas Bahia, R$ 59,90 
(5 x R$ 11,98)

Saleiro de parede com tampa de madeira Tok & Stok, R$ 27,50

Escorredor de pratos dobrável 6741 BC ARTHI Multicoisas, R$ 39,90

Vaso Revivo Brut Garrafa (36 cm) Tok & Stok, R$ 75

Refratário laranja usado como fruteira Pão de Açúcar, R$ 18,49

Escorredor de inox usado como fruteira Himeya, R$ 45

Luminária pendente de alumínio
Casa Santa Therezinha, 
R$ 27,50 cada

Pratos brancos de sobremesa Pão de Açúcar, R$ 7,90 cada

Canecas de chope 450 ml Tok & Stok, R$ 14,90 cada

Cesto oval de piaçava (36 x 22 x 6 cm) Tok & Stok, R$ 58

Balde Milka de 9 litros Tok & Stok, R$ 39,90

Saleiro e pimenteiro de porcelana Pão de Açúcar, R$ 9,90 o jogo

Tábua giratória de pínus Tok & Stok, R$ 77,50

Caminho de mesa 100% algodão (0,40 x 1,80 m) Cinerama, R$ 63,30

Lixeira Dump de aço inoxidável de 28 litros Tok & Stok, R$ 216

Cortina de contas de papel kraft e sementes Cor da Rua, R$ 230

Galinha de cerâmica Depósito Kariri, R$ 68

Panela wok antiaderente com alças de inox Lapel, R$ 155,98

Conjunto de cinco potes de inox Lapel, R$ 98

Relógio de parede Hora Bolas Tok & Stok, R$ 85

Saladeira Rocamboo (35 cm) Tok & Stok, R$ 74

Tinta acrílica acabamento acetinado, cor 
tâmara, da Universo Tintas (3,6 litros)

Tintas MC, R$ 45

Azulejos esmaltados (15,4 x 15,4 cm) Mosaicor, R$ 2 cada
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à pintura no tom tâmara 

(Universo Tintas), aquece o 

ambiente? O mosaico de 

azulejos segue a paleta de 

cores e torna fácil a limpeza 

da parede atrás do fogão. 

❚ Aproveite os cantinhos, 

assim como a parte 

superior de prateleiras, 

para exibir objetos, livros 

de receitas, jarras de flores 

e vasos com temperos. 

❚ Se não há espaço para 

guardar todos os utensílios 

nos armários, deixe os 

de uso mais frequente à vista.

❚ Em vez de uma única 

lâmpada central, lá no alto, 

que produz sombras, prefira 

dois ou três pontos dirigidos 

para a mesa, o fogão e a pia.  

❚ Louças brancas são a 

opção mais barata e bonita 

para o dia a dia: encontradas 

em qualquer lugar, é fácil 

repor as peças quebradas. 

Mas, se chegar visita, 

não tenha preguiça de 

tirar do fundo do armário 

aqueles pratos mais 

bacanas: você, os 

convidados e sua cozinha 

nova merecem esse luxo. 

E tudo ficou bonito, prático e bem fácil de encontrar e guardar

Módulos 100% MDF com puxadores de alumínio anodizado. 
Da Glamy.
❚ Dois garrafeiros (20 x 29,5 x 49,5 cm*)
❚ Módulo com duas portas no padrão carvalho 
(60 x 31 x 60 cm)
❚ Módulo do balcão da pia (1,20 x 0,51 x 0,81 m)
❚ Gaveteiro (60 x 52 x 83,5 cm)
❚ Módulo toalheiro (20 x 52 x 83,5 cm)
❚ Paneleiro alto no padrão carvalho (0,60 x 2,10 x 0,51 m)
❚ Módulo pequeno branco com porta basculante
(60 x 31 x 33 cm)
❚ Módulo grande branco com duas portas (80 x 66 x 31 cm)

SidLar, 
R$ 4 098,96

Adega climatizada T6 Tocave para seis garrafas (41 x 56 x 30 cm) Walmart, R$ 329

Refrigerador Mabe 360 Frost Free 342 litros 
(0,60 x 0,65 x 1,75 m)

PontoFrio.com, 
R$ 1 367,05

Fogão Continetal Dorato Duo Grill, 
com acendimento automático (50 x 61,6 x 86 cm)

PontoFrio.com, 
R$ 399

Coifa Continental Massimo com funções 
de depurador e exaustor (15 x 60 x 50 cm)

Extra.com.br, 
R$ 173,63

 PREÇOS PESQUISADOS ENTRE 11 DE AGOSTO E 3 DE SETEMBRO, SUJEITOS A ALTERAÇÃO.

alinhado com a pia. Por isso, em 

vez de cadeiras, há banquetas 

de bar com altura regulável. A 

placa de OSB pede verniz fosco 

para se proteger da umidade. 

 ❚ Viu como o piso de 

cimento queimado (Belarte 

Revestimentos), combinado 

Acessórios de decoração e revestimentos
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Tudo em 8,70 m²

❚ A ilha é o coração da 

cozinha integrada à sala. 

Ali se agrupam mesa-

balcão, pia e armário 

inferior, que podem ser 

usados simultaneamente 

sem trombadas. 

A circulação foi garantida: 

exceto na lateral 

que se encosta à 

parede, há 80 cm 

livres ao redor da ilha. 

Há um lugar para cada coisa.        

❚ Coordenar não é o mesmo 

que combinar. A marcenaria e os 

eletrodomésticos, por exemplo, 

não precisam ser da mesma cor. 

Basta eleger acabamentos que se 

complementem – aqui, entraram 

em campo o branco e o carvalho, 

somados ao OSB, material 

ecológico, feito de aparas de 

madeira reflorestada, que foi 

destinado à ilha com pia e mesa. 

❚ Apoiado em um pé com 

formato de T, que dá melhor 

sustentação, o tampo de OSB 

ficou mais alto que as mesas 

comuns: está a 80 cm do chão, 

Quanto custou? 10 x R$ 637

Chapa de OSB (2,44 x 1,22 m x 3 cm) Leo Madeiras, R$ 100

Banqueta Campo Grande giratória, 
com suspensão pneumática 
(altura regulável entre 51 e 62 cm)

Eureka’s, R$ 156,10 cada

Batedeira Mondial Dinâmica B02 
Casas Bahia, R$ 59,90 
(5 x R$ 11,98)

Saleiro de parede com tampa de madeira Tok & Stok, R$ 27,50

Escorredor de pratos dobrável 6741 BC ARTHI Multicoisas, R$ 39,90

Vaso Revivo Brut Garrafa (36 cm) Tok & Stok, R$ 75

Refratário laranja usado como fruteira Pão de Açúcar, R$ 18,49

Escorredor de inox usado como fruteira Himeya, R$ 45

Luminária pendente de alumínio
Casa Santa Therezinha, 
R$ 27,50 cada

Pratos brancos de sobremesa Pão de Açúcar, R$ 7,90 cada

Canecas de chope 450 ml Tok & Stok, R$ 14,90 cada

Cesto oval de piaçava (36 x 22 x 6 cm) Tok & Stok, R$ 58

Balde Milka de 9 litros Tok & Stok, R$ 39,90

Saleiro e pimenteiro de porcelana Pão de Açúcar, R$ 9,90 o jogo

Tábua giratória de pínus Tok & Stok, R$ 77,50

Caminho de mesa 100% algodão (0,40 x 1,80 m) Cinerama, R$ 63,30

Lixeira Dump de aço inoxidável de 28 litros Tok & Stok, R$ 216

Cortina de contas de papel kraft e sementes Cor da Rua, R$ 230

Galinha de cerâmica Depósito Kariri, R$ 68

Panela wok antiaderente com alças de inox Lapel, R$ 155,98

Conjunto de cinco potes de inox Lapel, R$ 98

Relógio de parede Hora Bolas Tok & Stok, R$ 85

Saladeira Rocamboo (35 cm) Tok & Stok, R$ 74

Tinta acrílica acabamento acetinado, cor 
tâmara, da Universo Tintas (3,6 litros)

Tintas MC, R$ 45

Azulejos esmaltados (15,4 x 15,4 cm) Mosaicor, R$ 2 cada
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à pintura no tom tâmara 

(Universo Tintas), aquece o 

ambiente? O mosaico de 

azulejos segue a paleta de 

cores e torna fácil a limpeza 

da parede atrás do fogão. 

❚ Aproveite os cantinhos, 

assim como a parte 

superior de prateleiras, 

para exibir objetos, livros 

de receitas, jarras de flores 

e vasos com temperos. 

❚ Se não há espaço para 

guardar todos os utensílios 

nos armários, deixe os 

de uso mais frequente à vista.

❚ Em vez de uma única 

lâmpada central, lá no alto, 

que produz sombras, prefira 

dois ou três pontos dirigidos 

para a mesa, o fogão e a pia.  

❚ Louças brancas são a 

opção mais barata e bonita 

para o dia a dia: encontradas 

em qualquer lugar, é fácil 

repor as peças quebradas. 

Mas, se chegar visita, 

não tenha preguiça de 

tirar do fundo do armário 

aqueles pratos mais 

bacanas: você, os 

convidados e sua cozinha 

nova merecem esse luxo. 

E tudo ficou bonito, prático e bem fácil de encontrar e guardar

Módulos 100% MDF com puxadores de alumínio anodizado. 
Da Glamy.
❚ Dois garrafeiros (20 x 29,5 x 49,5 cm*)
❚ Módulo com duas portas no padrão carvalho 
(60 x 31 x 60 cm)
❚ Módulo do balcão da pia (1,20 x 0,51 x 0,81 m)
❚ Gaveteiro (60 x 52 x 83,5 cm)
❚ Módulo toalheiro (20 x 52 x 83,5 cm)
❚ Paneleiro alto no padrão carvalho (0,60 x 2,10 x 0,51 m)
❚ Módulo pequeno branco com porta basculante
(60 x 31 x 33 cm)
❚ Módulo grande branco com duas portas (80 x 66 x 31 cm)

SidLar, 
R$ 4 098,96

Adega climatizada T6 Tocave para seis garrafas (41 x 56 x 30 cm) Walmart, R$ 329

Refrigerador Mabe 360 Frost Free 342 litros 
(0,60 x 0,65 x 1,75 m)

PontoFrio.com, 
R$ 1 367,05

Fogão Continetal Dorato Duo Grill, 
com acendimento automático (50 x 61,6 x 86 cm)

PontoFrio.com, 
R$ 399

Coifa Continental Massimo com funções 
de depurador e exaustor (15 x 60 x 50 cm)

Extra.com.br, 
R$ 173,63
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Dimensões: 3,00 m x 2,90 m

Referência: Apartamento Minha Casa, Minha Vida

Projeto: Izildinha Carderari
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minha casa 
Outubro de 201038 

TEXTO FLÁVIA PINHO / REPORTAGEM VISUAL ZIZI CARDERARI, TATIANA GUARDIAN 

E VERÔNICA NAKA (ASSISTENTE) / FOTOS CARLOS CUBI

38 minha casa 
Outubro de 2010 39 

Prática e eficiente no dia a dia, bonita o bastante para 
receber os amigos para petiscar ou jantar – não é um sonho 
de consumo? Com 10 x R$ 637, montamos este ambiente 
moderno, onde tudo tem seu lugar. Coube até uma adega 
climatizada! Pode apostar, ninguém vai querer sair da cozinha.

Que cozinha
mais gostosa!

Capa

N
ão faz muito tempo, a co-
zinha era parte da ala de 
serviço da casa, aquela 
que todo mundo tratava 

de esconder das visitas. Coladinha 
a ela, a copa reunia a família nas 
refeições diárias, deixando a sala 
de jantar, bem arrumada, reserva-
da aos eventos de gala. Toda essa 
cerimônia, ainda bem, virou pas-
sado. A cozinha foi se revelando 
para a sala em discretas aberturas, 
até que as duas se fundiram de vez, 
em um gostoso espaço integrado, 
onde se pode cozinhar, comer 
e receber. Virou a alma da casa, 
aquele recanto que atrai pela in-
formalidade e pelo aroma da co-
mida nas panelas. 

Só que derrubar paredes não 
basta. Além de planejar a circu-
lação – para que a presença de 
convidados não atrapalhe quem 
está pilotando o fogão e a pia –, 
é preciso investir na decoração. “A 
cozinha deve ser acolhedora, um 
lugar com a cara dos donos”, en-
sina a editora visual Zizi Carderari, 
que criou este espaço em parceria 
com a repórter visual Tatiana Guar-
dian. “Objetos de estimação po-
dem, sim, � car expostos, por que 
não? E ninguém precisa esconder 
os equipamentos. Bom é tê-los sem-
pre à mão”, completa Zizi.

Digite “cimento queimado” na busca e veja outras 23 aplicações desse prático revestimento.
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{ Figura 65
Vista geral do ambiente criado 
para a edição número cinco 
criado por Izildinha Carderari. 
Foto: Luis Gomes
Produção: Izildinha 
Carderari, Tatiana Guardian 
e Verônica Naka
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{ Figuras 66 e 67
As duas tabelas são adotadas como padrão para todas 
as capas da revista Minha Casa. A primeira traz as 
referências dos móveis e eletrodomésticos (se houver) 
que compõem o ambiente e cuja soma está publicada 
na chamada de capa. A segunda, traz, detalhadamente, 
os créditos e valores de todos os objetos de decoração 
usados na ambientação do cenário. 
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aqueles pratos mais 

bacanas: você, os 

convidados e sua cozinha 

nova merecem esse luxo. 

E tudo ficou bonito, prático e bem fácil de encontrar e guardar

Módulos 100% MDF com puxadores de alumínio anodizado. 
Da Glamy.
❚ Dois garrafeiros (20 x 29,5 x 49,5 cm*)
❚ Módulo com duas portas no padrão carvalho 
(60 x 31 x 60 cm)
❚ Módulo do balcão da pia (1,20 x 0,51 x 0,81 m)
❚ Gaveteiro (60 x 52 x 83,5 cm)
❚ Módulo toalheiro (20 x 52 x 83,5 cm)
❚ Paneleiro alto no padrão carvalho (0,60 x 2,10 x 0,51 m)
❚ Módulo pequeno branco com porta basculante
(60 x 31 x 33 cm)
❚ Módulo grande branco com duas portas (80 x 66 x 31 cm)

SidLar, 
R$ 4 098,96

Adega climatizada T6 Tocave para seis garrafas (41 x 56 x 30 cm) Walmart, R$ 329

Refrigerador Mabe 360 Frost Free 342 litros 
(0,60 x 0,65 x 1,75 m)

PontoFrio.com, 
R$ 1 367,05

Fogão Continetal Dorato Duo Grill, 
com acendimento automático (50 x 61,6 x 86 cm)

PontoFrio.com, 
R$ 399

Coifa Continental Massimo com funções 
de depurador e exaustor (15 x 60 x 50 cm)

Extra.com.br, 
R$ 173,63

 PREÇOS PESQUISADOS ENTRE 11 DE AGOSTO E 3 DE SETEMBRO, SUJEITOS A ALTERAÇÃO.

alinhado com a pia. Por isso, em 

vez de cadeiras, há banquetas 

de bar com altura regulável. A 

placa de OSB pede verniz fosco 

para se proteger da umidade. 

 ❚ Viu como o piso de 

cimento queimado (Belarte 

Revestimentos), combinado 

Acessórios de decoração e revestimentos

minha casa 
Outubro de 201040 

Capa

minha casa 
Outubro de 2010 41 41 
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Tudo em 8,70 m²

❚ A ilha é o coração da 

cozinha integrada à sala. 

Ali se agrupam mesa-

balcão, pia e armário 

inferior, que podem ser 

usados simultaneamente 

sem trombadas. 

A circulação foi garantida: 

exceto na lateral 

que se encosta à 

parede, há 80 cm 

livres ao redor da ilha. 

Há um lugar para cada coisa.        

❚ Coordenar não é o mesmo 

que combinar. A marcenaria e os 

eletrodomésticos, por exemplo, 

não precisam ser da mesma cor. 

Basta eleger acabamentos que se 

complementem – aqui, entraram 

em campo o branco e o carvalho, 

somados ao OSB, material 

ecológico, feito de aparas de 

madeira reflorestada, que foi 

destinado à ilha com pia e mesa. 

❚ Apoiado em um pé com 

formato de T, que dá melhor 

sustentação, o tampo de OSB 

ficou mais alto que as mesas 

comuns: está a 80 cm do chão, 

Quanto custou? 10 x R$ 637

Chapa de OSB (2,44 x 1,22 m x 3 cm) Leo Madeiras, R$ 100

Banqueta Campo Grande giratória, 
com suspensão pneumática 
(altura regulável entre 51 e 62 cm)

Eureka’s, R$ 156,10 cada

Batedeira Mondial Dinâmica B02 
Casas Bahia, R$ 59,90 
(5 x R$ 11,98)

Saleiro de parede com tampa de madeira Tok & Stok, R$ 27,50

Escorredor de pratos dobrável 6741 BC ARTHI Multicoisas, R$ 39,90

Vaso Revivo Brut Garrafa (36 cm) Tok & Stok, R$ 75

Refratário laranja usado como fruteira Pão de Açúcar, R$ 18,49

Escorredor de inox usado como fruteira Himeya, R$ 45

Luminária pendente de alumínio
Casa Santa Therezinha, 
R$ 27,50 cada

Pratos brancos de sobremesa Pão de Açúcar, R$ 7,90 cada

Canecas de chope 450 ml Tok & Stok, R$ 14,90 cada

Cesto oval de piaçava (36 x 22 x 6 cm) Tok & Stok, R$ 58

Balde Milka de 9 litros Tok & Stok, R$ 39,90

Saleiro e pimenteiro de porcelana Pão de Açúcar, R$ 9,90 o jogo

Tábua giratória de pínus Tok & Stok, R$ 77,50

Caminho de mesa 100% algodão (0,40 x 1,80 m) Cinerama, R$ 63,30

Lixeira Dump de aço inoxidável de 28 litros Tok & Stok, R$ 216

Cortina de contas de papel kraft e sementes Cor da Rua, R$ 230

Galinha de cerâmica Depósito Kariri, R$ 68

Panela wok antiaderente com alças de inox Lapel, R$ 155,98

Conjunto de cinco potes de inox Lapel, R$ 98

Relógio de parede Hora Bolas Tok & Stok, R$ 85

Saladeira Rocamboo (35 cm) Tok & Stok, R$ 74

Tinta acrílica acabamento acetinado, cor 
tâmara, da Universo Tintas (3,6 litros)

Tintas MC, R$ 45

Azulejos esmaltados (15,4 x 15,4 cm) Mosaicor, R$ 2 cada
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à pintura no tom tâmara 

(Universo Tintas), aquece o 

ambiente? O mosaico de 

azulejos segue a paleta de 

cores e torna fácil a limpeza 

da parede atrás do fogão. 

❚ Aproveite os cantinhos, 

assim como a parte 

superior de prateleiras, 

para exibir objetos, livros 

de receitas, jarras de flores 

e vasos com temperos. 

❚ Se não há espaço para 

guardar todos os utensílios 

nos armários, deixe os 

de uso mais frequente à vista.

❚ Em vez de uma única 

lâmpada central, lá no alto, 

que produz sombras, prefira 

dois ou três pontos dirigidos 

para a mesa, o fogão e a pia.  

❚ Louças brancas são a 

opção mais barata e bonita 

para o dia a dia: encontradas 

em qualquer lugar, é fácil 

repor as peças quebradas. 

Mas, se chegar visita, 

não tenha preguiça de 

tirar do fundo do armário 

aqueles pratos mais 

bacanas: você, os 

convidados e sua cozinha 

nova merecem esse luxo. 

E tudo ficou bonito, prático e bem fácil de encontrar e guardar

Módulos 100% MDF com puxadores de alumínio anodizado. 
Da Glamy.
❚ Dois garrafeiros (20 x 29,5 x 49,5 cm*)
❚ Módulo com duas portas no padrão carvalho 
(60 x 31 x 60 cm)
❚ Módulo do balcão da pia (1,20 x 0,51 x 0,81 m)
❚ Gaveteiro (60 x 52 x 83,5 cm)
❚ Módulo toalheiro (20 x 52 x 83,5 cm)
❚ Paneleiro alto no padrão carvalho (0,60 x 2,10 x 0,51 m)
❚ Módulo pequeno branco com porta basculante
(60 x 31 x 33 cm)
❚ Módulo grande branco com duas portas (80 x 66 x 31 cm)

SidLar, 
R$ 4 098,96

Adega climatizada T6 Tocave para seis garrafas (41 x 56 x 30 cm) Walmart, R$ 329

Refrigerador Mabe 360 Frost Free 342 litros 
(0,60 x 0,65 x 1,75 m)

PontoFrio.com, 
R$ 1 367,05

Fogão Continetal Dorato Duo Grill, 
com acendimento automático (50 x 61,6 x 86 cm)

PontoFrio.com, 
R$ 399

Coifa Continental Massimo com funções 
de depurador e exaustor (15 x 60 x 50 cm)

Extra.com.br, 
R$ 173,63

 PREÇOS PESQUISADOS ENTRE 11 DE AGOSTO E 3 DE SETEMBRO, SUJEITOS A ALTERAÇÃO.

alinhado com a pia. Por isso, em 

vez de cadeiras, há banquetas 

de bar com altura regulável. A 

placa de OSB pede verniz fosco 

para se proteger da umidade. 

 ❚ Viu como o piso de 

cimento queimado (Belarte 

Revestimentos), combinado 

Acessórios de decoração e revestimentos

Dimensões: 3,00 m x 2,90 m

Referência: Apartamento Minha Casa, Minha Vida

Projeto: Izildinha Carderari
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{ Figuras 68 e 69
Capa da sétima edição 
da revista Minha Casa. 
Descrição dos editores: 
A capa da edição de novembro 
de 2010, número sete, é um 
quarto de casal projetado pelo 
designer de interiores Roberto 
Negrete. A ideia aqui foi integrar 
no espaço do casal a televisão, 
o notebook e as fotos da história 
dos dois. Para disfarçar o espaço 
pequeno, o armário com portas 
de correr serve de mural para o 
adesivo e também como apoio 
para o espelho, que dá sensação 
de amplitude. No travesseiro com 
o tecido floral, pode-se ver o tom 
verde que serviu de guia para a 
escolha da cor da parede.
Foto: Luis Gomes
Produção: Izildinha Carderari, 
Tatiana Guardian e Verônica Naka

Dimensões: 3,00 m x 2,40 m

Referência: Apartamento Minha Casa, Minha Vida

Projeto: Roberto Negrete
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Decoração, reforma e construção ao seu alcance!

casa.com.br

Apenas

4R$

ANTESDEPOISANTES

Decore a casa nas lojas 
da Saara, no Rio, e da 

25 de Março, em São Paulo

Compras bacanas 
e econômicas

ANO 1  Nº 7 
NOVEMBRO 2010

PUFES 
✔ Modelos de 

R$ 30 a R$ 200
✔ Aprenda 
a fazer uma 

capa de crochê

RENOVE A CASA EM UM FIM DE SEMANA  
Com estêncil, pintura de rejunte e adesivos em armários

a partir de R$ 24

TORNEIRAS 
DE COZINHA

MONTE O QUARTO 
DE CASAL POR

R$ 414
10 X 

INCLUI ARMÁRIO ESPELHADO, 
CAMA BOX COM GAVETAS E TV

Da feira para o seu lar

7 USOS PARA 
A SAPATEIRA 
(organize brinquedos, 
materiais de escritório, 
produtos de limpeza...)
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{ Figuras 70, 71, 72,  
73, 74 e 75
Detalhes do ambiente criado 
para a edição número quatro 
pelo arquiteto Roberto Negrete. 
O projeto inova com a proposta 
de customização de móveis. Na 
figura ➊, o guarda-roupa seriado, 
comum em lojas populares de 
mobiliário, ganhou toque pessoal 
com a colagem de adesivo 
vinílico. A foto ➋ deixa exposto 
o complemento de prateleiras 
proposto para o vão formado pela 
diferença entre as dimensões do 
móvel e a parede do quarto. Em 
uma das prateleiras, o arquiteto 
fixou uma luminária suspensa, 
que subsitui o abajur, nesse caso, 
ausente pela falta de espaço para 
o criado-mudo. 
Foto: Luis Gomes
Produção: Izildinha Carderari, 
Tatiana Guardian e Verônica Naka

{ Figura 78 
(página seguinte)
Vista geral do ambiente criado 
para a edição número quatro. 

➊ ➋

➊ ➋

Dimensões: 3,00 m x 2,40 m

Referência: Apartamento Minha Casa, Minha Vida

Projeto: Roberto Negrete



m ó v e l  p o p u l a r
Como falar de design Com a nova Classe média 115

minha casa 
Novembro de 201046 

TEXTO FLÁVIA PINHO / REPORTAGEM VISUAL TATIANA GUARDIAN E

VERÔNICA NAKA (ASSISTENTE) / FOTOS CARLOS CUBI

46 minha casa 
Outubro de 2010 47 

Primeiro se nota que ele é bonito e recheado de soluções 
arrojadas, como a cabeceira com fotos de família. 
Depois percebe-se o quanto convida ao aconchego: olhe 
que delícia de cama! Não bastassem tantas qualidades, 
este quarto de casal de 3 x 2,40 m tem espaço para tudo – 
de roupas e sapatos à TV de parede. E custou 10 x R$ 414. 

Um quarto para
sonhar acordado

Capa

D
ormir, assistir TV, 
utilizar o computa-
dor, ler... São tantas 
as funções do quar-

to que a gente acaba passan-
do um bom tempo nele. O 
jeito é organizar e cuidar 
da decoração. Ao imagi-
nar este ambiente prático 
e charmoso, a equipe de 
MINHA CASA pensou na-
quilo que um casal gosta-
ria e precisaria ter. Con-
tou com a consultoria do 
designer de interiores Ro-
berto Negrete, que somou 
dicas imperdíveis às ideias 
da repórter visual Tatiana 
Guardian. “O quarto, hoje, 
é um ambiente de repouso, 
mas também de trabalho, 
de divertimento e de en-
trosamento do casal”, avalia 
Negrete. E tudo isso encontra 
lugar em uma planta enxuta, 
desde que haja planejamen-
to. Tanto que aqui couberam 
a TV � ninha pendurada na 
parede, o notebook usado 
na cama e até um gaveteiro, 
que faz as vezes de criado-
mudo. “A solução atende per-
feitamente aqueles que não 
dispõem de espaço para um 
escritório.” 
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{ Figuras 79 e 80
As duas tabelas são adotadas como padrão para todas 
as capas da revista Minha Casa. A primeira traz as 
referências dos móveis e eletrodomésticos (se houver) 
que compõem o ambiente e cuja soma está publicada 
na chamada de capa. A segunda, traz, detalhadamente, 
os créditos e valores de todos os objetos de decoração 
usados na ambientação do cenário.  

Dimensões: 3,00 m x 2,40 m

Referência: Apartamento Minha Casa, Minha Vida

Projeto: Roberto Negrete
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{ Figuras 81 e 82
Capa da oitava edição 
da revista Minha Casa. 
Descrição dos editores: 
A edição número oito, de 
dezembro de 2010, traz uma 
sala integrada com a mesa de 
jantar como capa. Projetado pelo 
arquiteto Neto Porpino e pela 
repórter visual Tatiana Guardian, 
o ambiente conta com tons 
vermelhos e alaranjados e móveis 
brancos para compor o visual. 
O resultado é uma sala espaçosa 
com apenas 12 m².
Foto: Luis Gomes
Produção: Tatiana Guardian 
e Verônica Naka
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Decoração, reforma e construção ao seu alcance!

casa.com.br

Apenas

4R$

ANO 1  Nº 8 
DEZEMBRO 2010

O NATAL ESTÁ AÍ! PREPARE SUA CASA
Selecionamos árvores, enfeites e presentes muito especiais

MÓVEIS, TELEVISÃO 
E TAPETE, TUDO POR 

SALA NOVA!

Certo & Errado

VOCÊ SABE 
COMO USAR 
ESPELHOS?

Tire proveito e aprenda 
a ampliar os espaços

Quatro jeitos de 
decorar e usar 
esse cantinho

Varandas 

✔ Balcão integra cozinha e sala
✔ Pastilhas renovam banheiro

✔ Listras modernizam cômoda 

✔ Marcenaria atualiza quarto de criança 

✔ Móveis customizados deixam 
sala de jantar mais charmosa

Antes & Depois 

PORTAS 
INTERNAS E EXTERNAS

modelos a 
partir de R$ 66

R$ 62010 X 
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{ Figuras 83 e 84
Capa da décima primeira 
edição da revista Minha Casa. 
Descrição dos editores: 
A proposta da edição 11, de 
março de 2011, é um quarto 
econômico e descolado para uma 
adolescente: o arquiteto Guto 
Requena criou um ambiente que 
pode ser personalizado de acordo 
com a moradora – a parede com 
pôsteres ao lado da cama pode ser 
feita com qualquer foto, seja de 
ídolos ou de amigos. Mantendo 
o rosa, queridinho das meninas, 
Guto escolheu o roxo e o amarelo 
para compor a paleta de cores e 
deixar o quarto com tons alegres. 
Os puxadores presos na parede 
prendem e organizam colares, 
bolsas e acessórios.
Foto: Luis Gomes
Produção: Mario Mantovanni
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Decoração, reforma e construção ao seu alcance!

casa.com.br

PERGOLADO DE MADEIRA, DEQUES E PLANTAS RENOVAM O TERRAÇO

ANO 2  Nº 11 
MARÇO 2011

Apenas

4R$

QUARTO DE ADOLESCENTE POR
Inclui guarda-roupa, 
bicama, pufes, espelho 
e até notebook!R$ 37010 X

ANTES DEPOIS

4 SUGESTÕES PARA A 
SALA DE TV
Combos com sofá, rack, pufe, 

televisão e DVD a partir de R$ 2 035

Saiba o que 
impermeabilizar na obra 
e conheça os produtos 

mais adequados

DIGA NÃO 
À UMIDADE

RODAPÉS
Modelos de materiais 
diferentes e dicas 
para escolher bem

DECORE AS 
PAREDES! 
Inspire-se em 
oito ideias cheias 
de charme
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{ Figuras 85 e 86
Capa da décima segunda 
edição da revista Minha Casa. 
Descrição dos editores: 
A edição de número 12, publicada 
em abril de 2011, traz pela 
primeira vez um banheiro como 
capa. Com base na cromoterapia 
da hora do banho, os arquitetos 
Saulo Szabó e Fernando Oliveira 
criaram um ambiente em tons 
azuis e amarelos. No lugar de 
gabinete, optaram por caixas e 
cestos para armazenar os objetos 
sob a pia. A bancada foi revestida 
com pastilhas de vidro em tons de 
azul, alegrando o ambiente.
Foto: Luis Gomes
Produção: Tatiana Guardian 
e Verônica Naka
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Decoração, reforma e construção ao seu alcance!

casa.com.br

Hora De reformar: transforme a sala de jantar, a suíte,  
o quarto de bebê e até o criado-mudo! Tudo com orçamento 

ano 2  nº 12 
abril 2011

Apenas

4R$

mDf, osb, 
compensaDo...

conheça esses materiais 
e faça a escolha certa 
para os seus armários

bAnheiRo
completo

com boxe, porcelanato, 
bancada de pastilhas, 

louças, metais, ducha...

270poR

R$
10 x

De fAcAs A pAnelAs,
63 uTensílios 
que não poDem fAltAR 

nA suA cozinhA
(a partir de R$ 1,99)

 ✔ 9 lâmpadas que 
gastam menos energia

 ✔ certo & errado no 
canto de leitura

iluminacão



m ó v e l  p o p u l a r
Como falar de design Com a nova Classe média 120

{ Figuras 87 e 88
Capa da décima terceira 
edição da revista Minha Casa. 
Descrição dos editores: 
A capa da edição do primeiro 
aniversário de MINHA CASA, em 
maio de 2011, não poderia ter 
sido mais especial. Isso porque 
ela foi decorada por ninguém 
menos que o designer Marcelo 
Rosenbaum, acatando diversos 
pedidos dos leitores. Esbanjando 
estilo e ousadia, o profissional 
inovou ao usar um pufe como 
mesa de centro e colocar 
três estampas diferentes no 
revestimento da parede – a dica 
aqui é usar grafismos da mesma 
cor para manter a harmonia.
Foto: Luis Gomes
Produção: Tatiana Guardian e 
Verônica Naka
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Decoração, reforma e construção ao seu alcance!

casa.com.br

AnO 2  nº 13 
MAIO 2011

Apenas

4R$

QuARto de bebê
em QuAtRo estilos

818fAçA IguAl pOr 10 x r$

criou a sala da capa

Marcelo 
Rosenbaum

especiAl de AniveRsáRio

Cinco ideias para deixar sua casa 
– ou apartamento! – mais verde

jARdim nA pARede

13 modelos a partir de r$ 16,90 o m²
pisos pARA áReAs exteRnAs

Saiba como conseguir
dinheiro para sua reforma

finAnciAmento

 ✔ em São paulo, 
imóvel comprado 
na planta, com 62 m²

✔ em Minas gerais, 
endereço trintão, 
de 100 m², reformado

DIferenteS

fAMílIAS, 
ApêS beM

MC13_CAPA_ASSINANTES.indd   105 4/12/11   2:16:34 PM
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{ Figuras 89 e 90
Capa da décima quarta 
edição da revista Minha Casa. 
Descrição dos editores: 
Em junho de 2011, a edição de 
número 14 teve como capa um 
quarto de casal decorado em 
tons neutros. A arquiteta Regina 
Adorno escolheu cores claras para 
realçar o bege-rosado da manta 
sobre a cama. Na parede, o tecido 
autocolante com estampa que 
imita capitonê (muito comum em 
revestimentos de sofás) contrasta 
com os móveis que privilegiam as 
linhas retas, como o cubo amarelo 
utilizado como criado-mudo.
Foto: Luis Gomes
Produção: Tatiana Guardian 
e Verônica Naka
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Decoração, reforma e construção ao seu alcance!

casa.com.br

ano 2  nº 14 
junho 2011

Apenas

4R$

PASTILHAS
Use para valorizar seu 

projeto sem gastar muito
(de vidro, porcelana e outros 

materiais a partir de R$ 38 o m2)

O tom é dado por mesinhas, TV, balcão de 
bebidas e rótulos de cerveja nas paredes 

SALA cOm jeITãO de bOTecO

ESPECIaL noRDESTE organize uma linda festa junina com 
caldinho de feijão, escondidinho, cocada mole e outras delícias regionais 
■ Decore a casa com acessórios inspirados em Lampião e Maria Bonita

QUARTO cOmPLeTíSSImO POR 
10 x

R$545
Inclui criados-mudos,
cama box, armário,  
banquetas, luminárias 
e até obra de arte!

cabeceiras
✔ Você faz um modelo 

exclusivo com 
✔ mais 7 ideias para todos os gostos

R$ 140

Na reforma, ela ganhou banheiros, 
quintal charmoso e revestimentos novos 

cASA de VILA

MC14_CAPA_FINAL_BANCA.indd   103 5/9/11   9:17:26 PM
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Dentro do grupo das principais revistas, o 
título de decoração popular preencheu uma 
lacuna específica. Se por um lado o público 
das Classes A e B era atendido por revistas de 
decoração como Casa Claudia, Casa Luxo, 
Casa Vogue, Casa&Jardim e Arquitetura&-

Construção, a Nova Classe Média carecia de 
um título dedicado exclusivamente à deco-
ração. No eixo editorial de comportamento, 
esse portfólio já estava completo, com títulos 
como AnaMaria, VivaMais! e Malu (desti-
nados à antiga Classe C) e Cláudia, Marie 

5.4 sEçõEs, EsTRuTuRA E RETRANCAs18: 
móVEL, ELETRODOmésTICO E DECORAçÃO.

gráfico 3
segmento Revista: nicho não atendido até 2010

FONTE: Apresentação para Jornaleiros. Editora Abril, 2010

❚ Casa Claudia
❚ Casa Luxo
❚ Casa&Jardim
❚ Casa Vogue
❚ Casa e Decoração

❚ Claudia
❚ gloss
❚ Nova
❚ marie Claire
❚ Estilo
❚ Elle

❚ Anamaria
❚ Viva mais!
❚ sou+Eu
❚ malu

VAzIO

B1 e APúblicoPúblico C1 e B2

Títulos de Comportamento

Títulos de Decoração

{ 18.Retranca é o nome 
dado por jornalista às seções 
das revistas. Exemplo: carta 
do editor, atualidade, compras, 
matéria de capa, etc. 
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Premissas da revista 
minha Casa

4 eixos editoriais
da revista

missão: oferecer soluções 
práticas, econômicas e bonitas para 
a decoração, a reforma e a construção 
de espaços compactos.

Conceito: ser um manual, uma 
fonte de consulta prática, confiável e 
indispensável para a leitora que está 
comprando ou acabou de comprar um 
imóvel econômico. Essa leitora vive a 
dificuldade de transformar o imóvel 
em uma casa adequada ao seu gosto e 
às necessidades de sua família – e é essa 
dificuldade que Minha Casa precisa sanar. 

Linguagem: clara e direta, 
tanto no texto quanto no visual.

Texto: curto e didático. 
Informações pontuais acompanham 
fotos e ilustrações. Preços em destaque: 
valor parcelado e à vista dos produtos, 
já que essa leitora tende a comprar 
em várias parcelas.

1. Orientação 
Reportagens que ajudem a:
❚ comprar ou construir 
o primeiro imóvel
❚ escolher materiais de acabamento
❚ decorar, reformar e equipar a casa
❚ manter bem o imóvel, com dicas de 
limpeza e economia doméstica

2. Inspiração
❚ Matérias com ideias 
econômicas de reforma e 
decoração para espaços compactos. 
❚ São soluções que podem ser 
facilmente reproduzidas pela leitora.

3. Compras
❚ Reportagens de serviço com 
materiais de acabamento, móveis, 
eletroeletrônicos e acessórios. 
O foco recai sobre opções 
econômicas, porém de qualidade. 

4. Interatividade
❚ Matérias e seções que fazem 
da revista a aliada de todo dia, 
uma fonte de consulta imprescindível 
para a leitora. Ela encontrará espaço 
para mandar perguntas e fotos 
de sua própria casa. 

Claire, Nova, dentre outras (destinados às 
classes A e B). Daí, a junção do know-how de 
“como falar” das revistas de comportamento 
para Classe C, como o “como fazer” das re-
vistas de decoração tradicionais.   

Diante da ampla divulgação do Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida — lançado 

pelo Governo Federal em 2009) e somado 
ao benchmark espanhol MiCasa, decidiu-se 
adotar como nome da publicação a expres-
são Minha Casa. Sob o slogan “decoração, 
reforma e construção ao seu alcance”, a re-
vista teria como premissas os aspectos des-
critos no quadro abaixo. 
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Características técnicas do produto

Periodicidade: mensal 

Estrutura: 96 páginas + 4 capas (diante de excedente de 35% de páginas de 
anúncio, aumenta-se um caderno de 16 páginas de miolo)

Formato: Veja — 20,6 cm x 27,7 cm (básico padrão da Editora Abril, que 
prevê aproveitamento máximo da superfície bruta de papel)

Lombada: Quadrada (comum a títulos de luxo. Esse diferencial atribui ao 
produto características de publicação colecionável, elevando o status da revista) 

Papel: Couché 150g com verniz UV (Capa) e LWC 90 g (miolo)

Distribuição: Bancas e supermercados de todo o Brasil e assinaturas

Preço de capa: R$ 4,90 

Preço da assinatura: R$ 58,80 (1 ano, 12 exemplares) e 
R$ 117,60 (2 anos, 24 exemplares). Descontos aplicáveis para renovação 

de assinatura: 10% (1 ano), 15% (2 anos) e 18% (3 anos). 

Tiragem: 366 mil exemplares

Abrangência: 100% das bancas atendidas pela Editora Abril, em todo 
o Brasil e 87% do pontos  de vendas de varejo — supermercados — escolhidos 

segundo critério de localização e renda. 
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{ sOs Casa: Leitores enviam perguntas 
sobre reforma, construção e decoração. A 
revista entra em contato com profissionais 
específicos para responder as perguntas e 
publica as explicações.  Durante a edição e 
escolha das perguntas que serão publica-
das, usa-se como critério a relevância das 
respostas para os leitores como um todo 
e a aplicação dos conceitos em diferentes 
contextos. 

{ meu Canto Preferido: Dispos-
ta logo no início das edições, a seção expõe 
as fotos de um cômodo de leitor. A ideia é 
gerar, logo na abertura da revista, identifi-
cação do leitor com o universo apresentado 
pela publicação. Embora as sugestões e fo-
tos originais dos ambientes sejam enviadas 
pelos próprios leitores através do Sistema 
de Atendimento ao Leitor (SAL), as fotos 
publicadas são produzidas por fotógrafos 
profissionais, bem como o retrato dos pro-
prietários do imóvel. De certo modo, a se-
ção mostra, subliminarmente, o respeito da 
equipe de editores ao paladar e às escolhas 
estéticas de seus leitores. No entanto, fica 
claro que os ambientes apresentados nessa 
seção são fruto das escolhas dos leitores e 
não de profissionais ou dos próprios edi-

tores. O texto escrito em primeira pessoa 
do singular denota a valorização do leitor 
e suas escolhas, bem como a liberdade de 
arranjo dos objetos de acordo com parâme-
tros pessoais. “Por bem ou por mal, a liber-
dade que temos de escolher nos constrange a 
entrar em um sistema cultural. Esta escolha 
é pois especiosa: se a experimentamos com 
liberdade, sentimos menos que nos é imposta 
como tal e que através dela é a sociedade glo-
bal que se impõe a nós”. (Baudrillard, 1968).

{ é tempo de: mês a mês, a seção 
destaca dicas e orientações sazonais, típicas 
da época da publicação. A seção ajuda a si-
tuar a edição no tempo, tornando-a única e, 
com o passar dos dias, ultrapassada. Assim, 
incentiva-se a compra do número seguinte. 
Eventos, promoções e liquidações ganham 
alertas nas páginas da seção. 

{ Novidades: em toda edição pelo me-
nos duas páginas são dedicadas a produtos 
e lançamentos. A seção contempla todos os 
gêneros de produtos e serviços, desde itens 
de construção civil a móveis, eletrodomés-
ticos e objetos de decoração. Como estra-
tégia de marketing, expõe itens e marcas 
que podem se tornar futuros anunciantes. 

seções e retrancas
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{ Figura 91 
Cozinha publicada na seção 
Meu Canto Preferido, edição 
1, de cozinheira que mora em 
apartamento alugado e usa o 
espaço para produzir os pratos 
que vende. Os módulos 
superiores são da loja Tok Stok. 
Foto: Victor Almeida

secão meu Canto Preferido — ambiente real
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{ Figuras 92 e 93
Salas de jantar e estar de 
apartamento em Porto Alegre. 
A moradora conta que muitos 
objetos foram adquiridos durante 
viagem à região das Serras 
Gaúchas, numa decoração 
“inspirada em estilo europeu”. 
O ambiente foi decorado pelos 
próprios usuários, sem a ajuda  
de arquiteto ou decorador. 
Ambiente publicado na edição 3, 
na seção Meu Canto Preferido.    
Foto: Luiz Paulo Monteiro

14 minha casa 
Julho de 2010

Meu canto preferido

Romantismo 
na sala

Esta seção é sua: poste fotos e sua história em Meu Canto Preferido 
na nossa comunidade: http://minhacasa.abril.com.br.

“

Como criar uma decoração provençal

❚ O predomínio de cores 

claras caracteriza o 

estilo vindo da Provença, 

região da França. Karla 

apostou na combinação 

do branco com detalhes 

beges e em tons pastel.

❚ Os móveis patinados 

e com formas 

arredondadas também 

são típicos da Provença. 

É o caso da mesa de 

jantar, presente do pai 

da moradora: a base 

branca tem as bordas 

desgastadas.

❚ Tecidos listrados 

e florais revestem 

almofadas, cadeiras 

e a poltrona Luís XV.

A advogada Karla Keunecke 
Monteiro, de Porto Alegre, 
mostra sua sala de jantar 
e estar, com inspiração nas 
casas de campo francesas.

Q
uando o Luiz Paulo e eu nos casa-
mos, fomos passar a lua de mel em 
Paris e voltamos encantados com a 
região da Provença, pela qual eu já 

era apaixonada. Assim, a decoração do meu 
cantinho não podia ser diferente, inspirada 
nas moradias francesas que eu vira pessoal-
mente e também em � lmes, revistas impor-
tadas e nos meus blogs preferidos. Mudamos 
para este apartamento e � zemos tudo aos 
poucos, começando pelo confortável sofá de 
sarja branco. Meu sonho é morar em uma 
casa de campo bem aconchegante, por isso 
procurei trazer essa atmosfera para o am-
biente em que passo a maior parte do tempo, 
trabalhando nos blogs My Notebook e Casa-
menteiras. Em uma viagem a Gramado, na 
serra gaúcha, acabamos adquirindo muitos 
dos enfeites de nosso lar. Depois, foi só ca-
prichar nos detalhes: � ores naturais, quadros 
pelas paredes e almofadas estampadas!”

FOTOS LUIZ 

PAULO MONTEIRO

14 minha casa 
Julho de 2010

Meu canto preferido

Romantismo 
na sala

Esta seção é sua: poste fotos e sua história em Meu Canto Preferido 
na nossa comunidade: http://minhacasa.abril.com.br.

“

Como criar uma decoração provençal

❚ O predomínio de cores 
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da moradora: a base 

branca tem as bordas 

desgastadas.

❚ Tecidos listrados 

e florais revestem 

almofadas, cadeiras 

e a poltrona Luís XV.

A advogada Karla Keunecke 
Monteiro, de Porto Alegre, 
mostra sua sala de jantar 
e estar, com inspiração nas 
casas de campo francesas.

Q
uando o Luiz Paulo e eu nos casa-
mos, fomos passar a lua de mel em 
Paris e voltamos encantados com a 
região da Provença, pela qual eu já 

era apaixonada. Assim, a decoração do meu 
cantinho não podia ser diferente, inspirada 
nas moradias francesas que eu vira pessoal-
mente e também em � lmes, revistas impor-
tadas e nos meus blogs preferidos. Mudamos 
para este apartamento e � zemos tudo aos 
poucos, começando pelo confortável sofá de 
sarja branco. Meu sonho é morar em uma 
casa de campo bem aconchegante, por isso 
procurei trazer essa atmosfera para o am-
biente em que passo a maior parte do tempo, 
trabalhando nos blogs My Notebook e Casa-
menteiras. Em uma viagem a Gramado, na 
serra gaúcha, acabamos adquirindo muitos 
dos enfeites de nosso lar. Depois, foi só ca-
prichar nos detalhes: � ores naturais, quadros 
pelas paredes e almofadas estampadas!”

FOTOS LUIZ 

PAULO MONTEIRO

secão meu Canto Preferido — ambiente real
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{ Figura 94
O antigo quarto de bagunça 
desse apartamento em São Paulo 
deu lugar a um home-office e 
quarto de hóspedes. Uma caixa 
comprada na Tok Stok corrige a 
altura do monitor em relação à 
bancada, desenhada pelo usuário 
e executada por marceneiro. 
Ambiente publicado na edição 4, 
na seção Meu Canto Preferido.   
Foto: Célia Mari Weiss

minha casa 
Agosto de 201014 

Meu canto preferido REPORTAGEM VISUAL MARIO MANTOVANNI

FOTOS CÉLIA MARI WEISSMeu canto preferido

Aqui se trabalha!
A analista 
financeira Inga 
Teixeira, de São 
Paulo, fez do 
quarto de bagunça 
um espaço prático 
e atual.

E
ste quartinho foi re-
novado para cum-
prir função dupla: 
servir de escritório e 

quarto de hóspedes, gra-
ças ao sofá-cama que � ca 
em frente à área de traba-
lho. Eu mesma desenhei 
o projeto da mesa, execu-
tado por um marceneiro 
da vizinhança. Assim, ga-
nhei uma bancada clean 
e funcional. Comprei os 
detalhes decorativos aos 
poucos, em ofertas dos 
magazines, o que ajudou a 
reduzir os gastos.”

Esta seção é sua! Poste fotos e sua história em Meu Canto Preferido 
na nossa comunidade: http://minhacasa.abril.com.br.

1. A bancada abriga duas 

gavetas rasas que ladeiam a 

bandeja retrátil para o teclado. 

Oferece apoio para até dois 

computadores.

2. O gaveteiro volante inclui 

duas gavetas pequenas e um 

gavetão com suporte para 

pastas suspensas, que ajudam 

a organizar os papéis.

3. O porta-CPU, com rodízios, 

recebe também o no-break 

e o roteador. Vasos de porcelana da Camicado, caixa roxa da Tok & Stok, cadeira do Extra, caixas organizadoras e luminária da Kalunga. 

Móvel 
multifuncional 

secão meu Canto Preferido — ambiente real
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{ Figuras 95 e 96
Quarto de bebê decorado pela 
própria usuária em Itapevi, São 
Paulo. Artesã especializada na 
customização de móveis, a 
moradora pintou as paredes sem 
auxílio de profissional, misturando 
tinta látex branca a uma bisnaga 
de corante roxo. Ambiente 
publicado na edição 5, na seção 
Meu Canto Preferido.    
Foto: Marcos Lima

minha casa 
Setembro de 201010 

Meu canto preferido FOTOS MARCOS LIMA Meu canto preferido

Carinho de 
avó é assim!
A professora e artesã Nilza 
Fujimoto, de Itapevi, SP, 
caprichou nos detalhes ao 
montar o quarto de Laura.

A 
doro brincar de decorar, e o meu 
maior sonho era montar um quarto 
de criança. Qual não foi minha sur-
presa quando soube da gravidez da 

minha � lha, que iria ter uma menina! Bus-
quei inspiração em revistas e em experiências 
com artesanato para dar um toque pessoal 
a cada objeto. A pedido da minha � lha, op-
tamos pelo lilás, em vez do tradicional rosa. 
Feito com tanto carinho, o canto da Laura se 
tornou o preferido de todos da casa.”

A mão mágica da artesã

❚ Para colorir o quarto, 

Nilza misturou tinta 

látex branca (Suvinil) 

e corante violeta em 

bisnaga Xadrez (Lanxess).

❚ Na cômoda, um pote 

de sorvete decorado com 

recortes de EVA guarda 

lenços umedecidos. 

❚ A avó fez um arranjo 

de parede com flores da 

rua 25 de Março, região 

de comércio popular 

em São Paulo.

“

Berço da Baby Móveis, protetores do Magazine Demanos, cômoda da Marcela 
Decorações e criado-mudo da Casas Bahia. O tapete e a cortina são da Caçula dos 
Tecidos, enquanto a lixeira e o abajur foram encontrados em Embu das Artes, SP.

Esta seção é sua! Poste fotos e sua história em Meu Canto Preferido 
na nossa comunidade: http://minhacasa.abril.com.br

minha casa 
Setembro de 201010 
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Carinho de 
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A mão mágica da artesã

❚ Para colorir o quarto, 
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látex branca (Suvinil) 

e corante violeta em 

bisnaga Xadrez (Lanxess).

❚ Na cômoda, um pote 

de sorvete decorado com 

recortes de EVA guarda 

lenços umedecidos. 

❚ A avó fez um arranjo 
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em São Paulo.

“

Berço da Baby Móveis, protetores do Magazine Demanos, cômoda da Marcela 
Decorações e criado-mudo da Casas Bahia. O tapete e a cortina são da Caçula dos 
Tecidos, enquanto a lixeira e o abajur foram encontrados em Embu das Artes, SP.

Esta seção é sua! Poste fotos e sua história em Meu Canto Preferido 
na nossa comunidade: http://minhacasa.abril.com.br

secão meu Canto Preferido — ambiente real
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Se nas peças publicitárias a pró-atividade e 
a promoção dos produtos vem do próprio 
anunciante, a escolha da revista, diante da 
imparcialidade dos editores, supostamente 
deve ser relevante na escolha de uma marca. 
“Os valores são tradicionalmente reconheci-
dos pelas características originais dos produ-
tos ou serviços, os benefícios que concedem 
aos consumidores (seus desejos e exigências 
e o que as marcas fazem por eles), além das 
associações percebidas (maior status, confor-
to, beleza, segurança, etc.). A soma positiva 
dos valores vincula consumidores a determi-
nadas marcas, levando-os a repetir o ato de 
consumo” (Fontenelle, 2002).

{ Jogo de cores: uma das princi-
pais queixas de leitores recebidas pelo Sis-
tema de Atendimento ao Leitor da revista 
faz referência à dificuldade de combinar e 
escolher cores. Revistas de comportamento 
tendem a associar a escolha dos tons a ele-
mentos comportamentais e sensoriais. Há 
inclusive interpretações dos possíveis signi-
ficados das cores e a indicação de aplicação 
na casa pelo Feng Shui, filosofia chinesa  
que, à parte o aspecto místico, define pa-
râmetros de decoração. No entanto, o cri-
tério de escolha — mesmo considerando a 
relevância dos aspectos cognitivos na esco-
lha da tonalidade — deve-se basear muito 

mais em parâmetros técnicos de ilumina-
ção, funcionalidade e equilíbrio do que em 
elementos subjetivos. Para Le Corbusier, o 
uso da cor é algo comum na classe operária 
(trabalhadores). “Toda manifestação huma-
na necessita um certo quantum de interesse 
e isso sobretudo no domínio estético; esse in-
teresse é de ordem sensorial, e de ordem in-
telectual. A decoração é de ordem sensorial 
e primária, assim como a cor”. (Le Corbu-
sier, 1923).  Sob esse aspecto, é função do 
arquiteto o projeto do espaço com o arranjo 
dos objetos. Ao usuário, resta a escolha da 
cor. No entanto, sabe-se hoje que elementos 
técnicos podem e devem balizar a escolha 
da cor. Aspectos culturais fazem das cores 
os principais símbolos do individualismo e 
da busca pela personalidade. “O individu-
alismo no Design pode ser visto como uma 
reação contra a uniformidade da produção 
em massa e, em último caso, a crescente ho-
mogeneização da cultura global” (Charlot-
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mobiliário apresentam cada vez mais uni-
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(Campos, 2008). A seção apresenta a paleta 
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{ Figura 97
O dormitório projetado pelas 
arquitetas Carmen Zaccaro e 
Marise Kessel, no Rio de Janeiro, 
mistura cores fortes com estampas, 
móveis laqueados e paredes 
texturizadas. “Para colorir com 
harmonia, incluímos um criado-
mudo verde-água e almofadas 
cor-de-rosa”. As arquitetas 
ensinam em reportagem publicada 
na seção Jogo de Cores (edição 
15) que todos os tons do ambiente 
saíram dos desenhos da colcha. 
“Todas as nuances saíram da 
estampa”.   
Foto: Eduardo Câmara
Reportagem Visual: Daniela Arend

Jogo de cores TexTo daniela arend (rJ) / foTo eduardo camara (rJ)
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   Novo visual romântico

minha casa 
Julho de 2011

❚ maravilha, caramelo e verde Matizes fortes definem o quarto feminino criado pelas arquitetas Carmen Zaccaro  
e Marise Kessel, do Rio de Janeiro. As paredes de fulgê bege (textura que leva pedra natural) e a cabeceira de madeira destacam 
as cores vibrantes da colcha (estampa da Farm para a JRJ Tecidos). “Para colorir com harmonia, incluímos um criado-mudo verde-
água e almofadas em tons de rosa”, diz Carmen. “Note como todas as nuances saíram da colcha”, completa Marise. 
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{ Figura 98
Publicada na seção Jogo de Cores 
da edição 13, o ambiente faz parte 
das instalações do restaurante 
Casa Pizza, em São Paulo. Com 
projeto do designer Marcelo 
Rosenbaum, mistura cores fortes 
dos quadros com a estampa 
monocromática do sofá. Os cubos 
que formam a mesa de centro têm 
cores extraídas dos quadros, num 
raciocínio análogo ao dormitório 
da página anterior. Segundo a 
designer e consultora de cores 
carioca Bete Branco, “o ambiente 
tem cores de famílias distintas, 
sem resultar num contraste 
agressivo. Para garantir a harmonia 
das escolhas cromáticas, tenha 
sempre um elemento que una o 
máximo os matizes propostos, 
como os quadros, por exemplo”. 
Foto: Luís Gomes
Reportagem Visual: Paulo Lagreca

Jogo de cores TexTo Daniella GrinberGas / foTo luis Gomes 

reporTaGem visual paulo laGreca  

50 

Mescla viva e delicada

minha casa 
maio de 2011

❚ lIlÁS, turqueSa e amarelo O ambiente do Casa Pizza, restaurante paulistano cujo projeto original é do designer 
Marcelo Rosenbaum, mostra uma composição divertida. “São cores de famílias diferentes, sem resultar em um contraste 
agressivo”, elogia a designer e consultora de cores Bete Branco, de Niterói, RJ. O lilás e o turquesa, calmos e poéticos, 
se equilibram com a energia do amarelo. Já os tons de cinza trazem suavidade. “Para garantir a harmonia das escolhas 
cromáticas, tenha sempre um elemento que una ao máximo os matizes propostos, como os quadros, neste caso”, aponta.

"Quero dicas de 
cores para a sala."
Cynthia Barbosa, Recife
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de cores de um dos ambientes publicados 
na edição e a justificativa dos autores do 
projeto pela escolha de cada tom. “Em ge-
ral, dá-se pouca importância para a cor. Até 
o dia em que você vá escolher os tons da sua 
própria casa. Nesse momento, torna-se um 
incrível desafio pessoal” (Kayko, 2011).  

{ Compare & Escolha: a compra por 
impulso é realidade na maioria absoluta das 
aquisições feitas por brasileiros. Segundo 
pesquisa do SPC Brasil realizada em 2014, 
cerca de 21% dos brasileiros não fazem pes-
quisa de preço na hora das compras e 71% 
dos entrevistados concordam que não têm 
tempo para buscar ofertas. A seção Com-
pare & Escolha faz a análise comparativa de 
um móvel ou eletrodoméstico por edição, 
comparando numa tabela, preço, caracte-
rísticas técnicas e diferenciais dos produtos 
de cada marca. Uma explicação genérica 
sobre o item analisado abre a reportagem e 
a planilha comparativa serve de vitrine para 
balizar a escolha do leitor. Geralmente são 
escolhidos itens que estão em foco no mo-
mento da publicação. Na edição número 
6 de Minha Casa, lançada em outubro de 
2010, publicou-se uma seleção de oito mo-
delos de cama do tipo box. A compra por 
impulso é um dos fatores responsáveis pela 
compra de objetos desnecessários, caros e 

que não atendem às necessidades do usuário 
com satisfação. Em muitos casos, esse tipo 
de aquisição resulta em arranjos de mobili-
ário comprometidos pelas dimensões equi-
vocadas dos objetos — grandes ou pequenos 
demais. “Inconscientemente, a melhor forma 
de persuasão (durante a compra) vem do pró-
prio cliente. A memória de satisfação com um 
produto permanece na mente do consumidor 
e desperta desejo e necessidade pela repetição 
da compra. É muito comum o cliente voltar ao 
ponto de venda para buscar o mesmo item de 
um compra anterior com pequenas variações 
de cor ou tamanho” (Curcio, 2011). A velha 
estratégia do crediário19 e parcelas aparente-
mente ínfimas aumenta ainda mais o poder 
de persuasão do varejista, incentivando a 
compra pelo impulso. “O conhecimento da 
demanda exige um estudo das rotinas domés-
ticas da habitação popular, tanto no que se 
refere às suas necessidades funcionais quanto 
aos mecanismos de formação de preferências. 
Todos os meios de informação urbanos difun-
dem constantemente um padrão que tem sido 
absorvido pela grande massa da população” 
(Folz, 2003).   

{ Certo & Errado: A mais evidente 
das seções inspiradas em publicações de 
moda, essa seção explora uma espécie de 
“antes e depois” de ambientes segundo um 

{ 19.Crediário ou prestação é 
o objeto de uma obrigação. É o 
dar, fazer ou não fazer algo em 
nome de uma obrigação que se 
tem frente a outra pessoa, física ou 
jurídica. Assim, o pagamento de 
parcelas na aquisição de um bem 
em um estabelecimento comercial 
é uma prestação. Prestação nada 
mais é do que o pagamento da 
dívida. No comércio em geral, 
o valor das prestações são uma 
divisão exata do valor total da 
aquisição acrescidas de juros 
simples (normalmente para bens 
de consumo) ou juros compostos 
(mais comumente para veículos, 
imóveis e outros negócios com 
alto número de prestações).
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{ Figuras 99 e 100
Certo & Errado publicado na 
edição 6. Com linguagem 
apropriada de revistas de 
moda (em que editores julgam 
composições de roupas como 
certas e erradas), a reportagem 
temática mostra como acertar 
a altura e o modelo da 
luminária da sala de jantar.
Foto: Célia Mari Weiss
Reportagem Visual: 
Mario Mantovanni

seção Certo & Errado — Ambiente real
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{ Figuras 101 e 102
Certo & Errado publicado na 
edição 6. Com linguagem 
apropriada de revistas de 
moda (em que editores julgam 
composições de roupas como 
certas e erradas), a reportagem 
temática mostra como acertar 
a altura e o modelo da 
luminária da sala de jantar.
Foto: Célia Mari Weiss
Reportagem Visual: 
Mario Mantovanni

seção Certo & Errado — Ambiente real
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{ Figuras 103 e 104
Certo & Errado publicado na 
edição 2. Com linguagem 
apropriada de revistas de 
moda (em que editores julgam 
composições de roupas como 
certas e erradas), a reportagem 
temática mostra como acertar 
no tamanho e posição do tapete 
em relação a grandes móveis 
como sofá e mesa de jantar. 
Foto: Marco Antônio
Reportagem Visual: Paulo Lagreca

❚ Procure um modelo 60 cm maior 

que a mesa, para as pernas das 

cadeiras não ficarem de fora quando 

movimentadas. Do contrário, podem 

danificar a borda do tapete.

❚ Normalmente, o tapete segue 

o formato da mesa. Mas isso não 

é regra: mesas redondas vão bem

sobre peças quadradas, por exemplo.

❚ Opções com pelo alto dificultam 

o movimento das cadeiras. Já as 

sintéticas são mais fáceis de limpar.

❚ Pensando duas vezes em 

ter um tapete na sala de jantar? 

“Não hesite em dispensá-lo, 

ainda mais quando o piso tem um 

desenho bonito”, recomenda Paula.

28 
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Certo & Errado

Tapete no devido lugar
Regrinhas ajudam a dispor esse item de um jeito harmonioso nas salas de 
estar e jantar. Aproveite também as dicas de como escolher o modelo ideal.

✔ Certo

✔ Certo

✗ Errado
 

✗ Errado
 

O uso na 
sala de jantar

❚ “O ideal é quando o tapete abrange 

todos os móveis com folga de pelo 

menos 50 cm”, afirma a arquiteta Paula 

Neder, do Rio de Janeiro. E posicionado 

30 cm para dentro dos pés do sofá, o 

que evita escorregões. Mas há exceções: 

“O tapete pode ficar afastado dos pés 

de móveis pesados para facilitar 

a limpeza do piso e até dele mesmo”,

explica Walid Abdouni, proprietário 

da Kyowa Tapeçaria.

❚ Já as mesas laterais e de centro 

ficam totalmente sobre a peça. 

❚ Ambientes compartilhados 

pedem tapetes diferentes, que 

separam visualmente o espaço.

Proporção 
no estar

NO LIVING DO ARQUITETO JOEL MENDES, o modelo de sisal sintético (Rayza Tapetes, 2 x 2,50 m, 
à venda na Leroy Merlin por R$ 289,90) cobre parte do laminado no padrão pau marfim (Durafloor). Sofá da Casablu.

NA SALA DO ARQUITETO JOEL MENDES, o modelo Dunas, de polipropileno na cor areia 
(Tabacow, 2 x 2,50 m, à venda na Relf por R$ 149,90), não escapa dos tons do ambiente.
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{ Figuras 105 e 106
Certo & Errado publicado na 
edição 2. Com linguagem 
apropriada de revistas de 
moda (em que editores julgam 
composições de roupas como 
certas e erradas), a reportagem 
temática mostra como acertar 
no tamanho e posição do tapete 
em relação a grandes móveis 
como sofá e mesa de jantar. 
Foto: Marco Antônio
Reportagem Visual: Paulo Lagreca
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tema pré-determinado. Uma simulação 
de erro antecede a versão correta do am-
biente. No caso de uma sala de jantar, por 
exemplo, a escolha do modelo e distância 
da lâmpada em relação ao tampo da mesa 
interfere sobremaneira na eficiência e es-
tética do ambiente.  

{ matéria de Capa: O procedimen-
to de concepção e registro fotográfico do 
ambiente de capa, com a construção de um 
cenário em estúdio possibilita as seguintes 
peculiaridades:
a) Reprodução, a cada edição, de uma planta 
diferente, inspirada em ambientes de empre-
endimentos do Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida.
b) Programa de necessidades fictício, basea-
do no perfil da Nova Classe Média Brasilei-
ra. Exemplo 1: casal sem filhos, em aparta-
mento de 39 m2. Exemplo 2: Mãe divorciada 
com 2 filhos. Assim por diante.  
c) Recuo suficiente e construção de parede 
móvel para o registro fotográfico eficiente e 
sem distorções por parte do fotógrafo.
d) Combinação e escolha de itens disponí-
veis no mercado popular de móveis, todos 
vendidos por crediário, em pelo menos 10 
vezes sem juros.  
e) Projeto elaborado por arquiteto reno-
mado.

f) Apresentação de planilha detalhada divi-
dida por itens, com o valor de cada móvel 
ou eletrodoméstico e descrição do ponto 
de venda — com abrangência nacional. To-
dos os objetos têm incluídas na descrição 
as dimensões do produto (largura, altura 
e profundidade). Esse critério foi adotado, 
posteriormente, pelas redes de varejo. As 
lojas, em seus informes publicitários, pas-
saram a colocar junto dos móveis croquis 
com a planta de uma sala, por exemplo, e 
as dimensões de um conjunto de sofás. Os 
tradicionais Caderno de Móveis das Casas 
Bahia, passaram a informar as dimensões 
dos objetos evidenciadas pela planta.  
g) Apresentação de planilha secundária di-
vidida por itens, com o valor de cada objeto 
de decoração usado para complementar e 
ambientar o projeto. A soma desse valores 
não faz parte da chamada de capa principal, 
já que itens menores não são vendidos por 
meio de crediário.
h) Desenho da planta com a inserção dos 
móveis.   
i) Incentivo do uso de móveis pouco vo-
lumosos, para melhor aproveitamento do 
espaço e liberação das áreas de circulação. 
Até o lançamento da revista, em 2010, pou-
cas linhas de móveis modulados estavam 
disponíveis para o mercado popular. Com 
isso, muitos arranjos resultavam num apro-
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veitamento ruim das paredes, conforme 
documentou Rosana Folz em 2003. “Nos 
grandes magazines, além de vários modelos 
de sofá-cama extremamente volumosos, são 
oferecidos também armários enormes para 
dormitório. A linha de móveis modulados 
ainda não chegou ao mercado de móveis 
populares; quando isso acontecer será pos-
sível oferecer armários com dimensões mais 
adequadas a esse tipo de consumidor”. A 
resposta à aspiração exposta por Folz veio 
poucos anos depois, quando o mercado de 
modulados, seguindo a tendência das fá-
bricas de material de construção, atentou-
se para o mercado consumidor emergente. 
Em novembro de 2008, foi lançada a New 
Modulados, que apostou no segmento em 
ascensão e foi, inclusive, anunciante da 
Revista Minha Casa desde o lançamento. 
Hoje a marca conta com 380 lojas exclusi-
vas espalhadas por todo o Brasil.  De forma 
semelhante, a já consagrada linha de mo-
dulados Favorita, lançada em 2003, criou 
linhas populares de modulados também 
em 2008. A concepção dos ambientes de 
capa levou em conta alternativas para a so-
lução, através de iniciativas do-it-yourself, 
de complementos e formas de personaliza-
ção de móveis vendidos em grandes maga-
zines para minimizar os problemas da má 
adaptação do objeto ao espaço. Com isso, 

soluções de prateleiras complementares, 
por exemplo, preencheram o espaço vazio 
resultante da diferença entre o tamanho 
do guarda-roupa pronto e as dimensões da 
parede disponível. De forma semelhante, 
a customização de mobiliário também faz 
parte da proposta editorial da Matéria de 
Capa, como foi o caso da edição número 9, 
que teve concepção do arquiteto Fábio Ga-
leazzo. Nesse exemplo, optou-se por custo-
mizar um conjunto de gabinete e armários 
de pinus com filme plástico autoadesivo 
branco. O refrigerador branco, por sua vez, 
ganhou faixas coloridas. Outro exemplo foi 
a complementação de bancada proposta na 
edição 6 pela repórter visual Izildinha Car-
derari (veja páginas 109, 110 e 111), que teve 
módulos vendidos em home-centers arti-
culados com placas de OSB envernizadas, 
sem acabamento aparente. A valorização 
da matéria-prima em si também constitui 
elemento balizador na escolha dos objetos 
que compõem o ambiente da capa. Móveis 
multifuncionais, também citados por Folz 
como uma necessidade na moradia popu-
lar, fazem parte da lista de prioridade na 
seleção de objetos que compõe as capas. 
“Dentro da flexibilidade poderia se incluída 
a multifuncionalidade. Como a área da ha-
bitação popular é reduzida, seria convenien-
te que um móvel pudesse ser usado para di-

{ 19.Crediário ou prestação é 
o objeto de uma obrigação. É o 
dar, fazer ou não fazer algo em 
nome de uma obrigação que se 
tem frente a outra pessoa, física ou 
jurídica. Assim, o pagamento de 
parcelas na aquisição de um bem 
em um estabelecimento comercial 
é uma prestação. Prestação nada 
mais é do que o pagamento da 
dívida. No comércio em geral, 
o valor das prestações são uma 
divisão exata do valor total da 
aquisição acrescidas de juros 
simples (normalmente para bens 
de consumo) ou juros compostos 
(mais comumente para veículos, 
imóveis e outros negócios com 
alto número de prestações).
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{ Figuras 107 e 108
Cozinha e área de serviço 
montadas em estúdio, projeto 
de Fábio Galeazzo. Dimensões 
do ambiente: 4,15 m x 1,70 m, 
seguindo modelo de planta de 
apartamento Minha Casa, 
Minha Vida. Capa da edição 9.
Foto: Carlos Cubi
Reportagem Visual: Paulo Lagreca
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Cozinha e área de serviço convivem numa 
boa neste ambiente de 7 m² que, apesar de 
compacto, é moderno, funcional e recheado 
de boas ideias. O precinho? Só 10 x R$ 578.

N 
ão há escapatória: 
muitas vezes, cozinha 
e área de serviço têm 
de conviver lado a 

lado. Por sinal, em um espaço 
que costuma ser pequeno e 
estreito, do tipo “corredor”. 
Se a circulação for planejada, 
os móveis e eletrodomésticos 
bem escolhidos e a disposição 
pensada para agilizar as tarefas, 
a área pode ficar charmosa e 
funcional do jeito que você 
sempre sonhou. Quem recebeu 
a missão de montar um ambiente 
pautado por essas exigências foi 
o repórter visual Paulo Lagreca, 
que contou com a consultoria 
do designer de interiores Fabio 
Galeazzo, de São Paulo. A 
lavanderia foi isolada atrás de 

uma porta de correr de vidro, 
que pode ser coberta ou não 
por película adesiva branca 
translúcida – só depende do 
quanto se deseja camuflar o 
tanque e o varal (veja a diferença 
de efeito nas fotos destas duas 
páginas). Em ambas as soluções, 
as roupas ficam protegidas 
da gordura e a claridade 
que vem de fora chega até a 
cozinha. Nesta, a customização 
com adesivos, o minijardim de 
temperos, o quadro-negro na 
parede e o patchwork de azulejos 
acima da bancada da pia foram 
algumas das sugestões de Fabio, 
que faz o convite: “É tempo 
de bom humor! Por que não 
deixar esse estado de espírito 
transparecer na decoração?”

TEXTO CARINE SAVIETTO / FOTOS CARLOS CUBI

REPORTAGEM VISUAL PAULO LAGRECA

❚ Cerca de 1 m ficou livre para a circulação. 

A medida é suficiente para cozinhar e lavar 

louças e roupas sem aperto.

Arranjo simples e prático

4,15 x 1,70 m
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❚ Como cozinha 
e área de serviço 
compartilham 
uma área de 
apenas 1,70 m
de largura, 
a solução foi 
distribuir todos 
os móveis e 
eletrodomésticos 
em uma só 
parede.

Servico 
completo
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matéria de capa — Ediçao 9 — cenário em estúdio
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{ Figuras 109 e 110
Cozinha e área de serviço 
montadas em estúdio, projeto 
de Fábio Galeazzo. Dimensões 
do ambiente: 4,15 m x 1,70 m, 
seguindo modelo de planta de 
apartamento Minha Casa, 
Minha Vida. Capa da edição 9.
Foto: Carlos Cubi
Reportagem Visual: Paulo Lagreca
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Quanto custou? 10 x R$ 578
Refrigerador REDK 38 Cycle Defrost (0,60 x 0,63 x 1,73 m*), da 
Dako. Capacidade de 337 litros

Casas Bahia, 10 x R$ 139,90

Fogão Classe Inox, da Dako (51 x 63 x 87 cm), com quatro bocas Walmart, 10 x R$ 67,90 

Depurador de ar DAMB080PA, da Mabe (80 x 51,2 x 14,2 cm) PontoFrio.com�, 10 x R$ 59,90

Micro-ondas Piccolo 22 litros (48,6 x 36,7 x 28,2 cm), da Panasonic Compra Fácil�, 10 x R$ 28,90

Armário suspenso da linha Cheddar (1,20 x 0,34 x 0,67 m). 
De MDF, tem portas de pínus, acabamento laqueado e verniz 

Meu Móvel de Madeira�, 
10 x R$ 53,90

Gabinete para pia da linha Cheddar (1,20 x 0,52 x 0,82 m). Feito 
de MDF, com portas de pínus, acabamento laqueado e verniz 

Meu Móvel de Madeira�, 
10 x R$ 72,90

Lavadora de roupa 10 kg Maré Super (0,62 x 0,62 x 1 m), da Consul Carrefour, 10 x R$ 119,90

Pia de inox (1,60 x 0,53 x 0,15 m) com cuba Extra 712, da Franke C&C, 10 x R$ 33,99

Acessórios de decoração e revestimentos
Porta de alumínio (2,14 x 1,60 m) da linha Exata, da Gravia Leroy Merlin, R$ 949,32

Tanque It2-00 (50 x 50 cm) de 25 litros, da Icasa C&C, R$ 145,80

Coluna para tanque Ic2-00, da Icasa C&C, R$ 31,50

Torneira de tanque C23 1131, da Forusi Leroy Merlin, R$ 27,72

Balde de 9 litros, da Plasútil C&C, R$ 9,30 

Prateleiras da lavanderia, modelo 
Sintonia II (80 x 18 x 25 cm)

Meu Móvel de Madeira�, 
R$ 89,10 cada 

Cesta organizadora laranja com alça azul C&C, R$19

Cestas organizadoras de plástico laranja, da Coza
C&C, R$ 8,90 (pequena) 
e R$ 9,45 (grande)

Pano de prato de algodão (41 x 85 cm) Artmix, R$ 39,60

Kit de porta-detergente listrado, com três peças de alumínio Carol Martini, R$ 59

Aramado porta-xampus, de aço branco, da Metaltru C&C, R$ 38,90

Caneca I Love SP Carol Martini, R$ 30

Caneca listrada Utilplast, R$ 25,20

Caneca com desenho de pássaro Utilplast, R$ 24

Caneca de poá Utilplast, R$ 19

Torneira de cozinha Light 3159, da Forusi Leroy Merlin, R$ 16,54

Jarra de cerâmica de Monte Sião, MG Depósito Kariri, R$ 22,20

Faixas de adesivos coloridas (85 x 5 cm) e brancas (42 x 5 cm) Fastsigns, R$ 5 cada

Quatro adesivos jateados com 66,7 x 90,5 cm (porta de vidro) Fastsigns, R$ 36,25 cada

Estante aramada de aço cromado (0,35 x 0,61 x 1,80 m) Metal Stock, R$ 375,20

Relógio de parede de vidro azul Oren, R$ 50

Passadeira de tear listrada de azul e branco (1,60 x 0,50 m) Depósito Kariri, R$ 20 

Revestimento cerâmico Ártico Branco (31 x 42 cm), 
da Gyotoku, usado na parede

C&C, R$ 23,90 o m²

Porcelanato Lux (46 x 46 cm), da Gyotoku, usado no piso C&C, R$ 27,90 o m²

Azulejos antigos estampados (mosaico)
Museu dos Azulejos e Pisos 
Antigos, R$ 3 cada

Azulejos novos (mosaico) Saldão C&C, a partir de R$ 27 o m²

Tinta acrílica lavável Luksclean verde-escura, 
ref. 350 (810 ml), da Lukscolor

Tintas Lopes, R$ 19,70

Tinta acrílica fosca no tom coral, ref. 928 (810 ml), da Lukscolor Tintas Lopes, R$ 12,70

Hortinha de temperos
Variedade de tons e materiais define o estilo da cozinha
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❚ Porções lúdicas de 

vermelho, azul, amarelo 

e laranja formam a alegre 

paleta de cores definida 

por Fabio Galeazzo. Bem 

dosadas, as nuances 

vibrantes não pesam 

na decoração, que tem 

como base a mistura 

de superfícies brancas, 

cromadas e de madeira.

❚ Customizar é fácil: 

aqui, bastou aplicar faixas 

de adesivos – coloridas 

sobre o refrigerador e 

brancas sobre os móveis 

de madeira. Note que 

as listras horizontais 

fazem um contraponto 

com o mobiliário e 

os equipamentos, 

altos e estreitos. 

❚ O mosaico de azulejos 

é uma solução em conta 

para fugir do lugar-

comum. Garimpe as peças 

em saldões de home 

centers ou em cemitérios 

de azulejos.

❚ Na parede lateral, 

uma ideia esperta: tinta 

lavável verde-escura cria 

um efeito de lousa. Ideal 

para anotar recados e 

listas de compras.

❚ Foi só mudar o 

porta-xampus de 

endereço para a peça 

se transformar nesta 

simpática floreira, 

com pimenta, alecrim, 

orégano e manjericão. 

Que tal colher os 

condimentos diretamente 

do pé e bem ao lado 

do fogão? Canecas 

viraram cachepôs 

divertidos. Em modelos 

grandes, é mais fácil 

acomodar os vasinhos.

❚ Tudo tem seu lugar 

nas gavetas. Veja como 

talheres, porta-copos, 

jogos americanos e até 

forminhas se encaixam 

em suas úteis divisórias.
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❚ Porções lúdicas de 

vermelho, azul, amarelo 

e laranja formam a alegre 

paleta de cores definida 

por Fabio Galeazzo. Bem 

dosadas, as nuances 

vibrantes não pesam 

na decoração, que tem 

como base a mistura 

de superfícies brancas, 

cromadas e de madeira.

❚ Customizar é fácil: 
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❚ O mosaico de azulejos 

é uma solução em conta 

para fugir do lugar-

comum. Garimpe as peças 

em saldões de home 

centers ou em cemitérios 

de azulejos.

❚ Na parede lateral, 

uma ideia esperta: tinta 

lavável verde-escura cria 

um efeito de lousa. Ideal 

para anotar recados e 

listas de compras.

❚ Foi só mudar o 

porta-xampus de 

endereço para a peça 

se transformar nesta 

simpática floreira, 

com pimenta, alecrim, 

orégano e manjericão. 

Que tal colher os 

condimentos diretamente 

do pé e bem ao lado 

do fogão? Canecas 

viraram cachepôs 

divertidos. Em modelos 

grandes, é mais fácil 

acomodar os vasinhos.

❚ Tudo tem seu lugar 

nas gavetas. Veja como 

talheres, porta-copos, 

jogos americanos e até 

forminhas se encaixam 

em suas úteis divisórias. ➍
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ferentes funções, ocupando o mesmo espaço” 
(Folz, 2003).  Além da seleção de objetos, 
é também apresentada a paleta de cores do 
ambiente, que inclui a referência das tintas 
usadas na composição dos cenários, outra 
exigência dos leitores que desejam repro-
duzir o tom em suas casa. 

{ Acerte na combinação: A se-
ção segue necessariamente o mesmo tema da 
matéria de capa. Quatro conjuntos de móveis 
diferentes são apresentados de acordo com 4 
programas de necessidades fictícios. Exem-
plo: se a matéria de capa teve como foco um 
dormitório para duas crianças de sexos di-
ferentes e idades semelhantes, o “Acerte na 
combinação” trará sugestões de móveis para 
dois filhos do mesmo sexo, um bebê e um 
filho adolescente e um dormitório para filha 
única. 

{ Decoração: “A progressiva diminui-
ção dos apartamentos citadinos, somada ao 
aumento dos custos da habitação, levou à 
procura de um design de interiores que sai-
ba tirar proveito das áreas disponíveis, da 
luz natural e dos espaços de arrumação. Os 
designers de interiores e os decoradores ti-
veram de adaptar-se a esta nova realidade, 
recorrendo a instrumentos e recursos que 
geralmente não são utilizados em casas de 

maior dimensão. Daqui resulta uma filoso-
fia de vida centrada na pequena escala, na 
flexibilidade e na capacidade de adaptação” 
(Campos, 2008). A seção é uma adaptação 
para a linguagem da Nova Classe Média do 
método tradicional de reportagem das re-
vistas de decoração voltadas para a classe A. 
Num esforço de reportagem, jornalistas in-
vestigam exemplos de imóveis ou ambien-
tes inspiradores, mas reais. Nesse caso, a 
apuração procura encontrar apartamentos, 
casas e cômodos que atendam ao perfil do 
leitor, tanto em termos de dimensões como 
no orçamento e valor dos móveis e equi-
pamentos usados na decoração. A grande 
dificuldade está justamente em encontrar 
espaços que sirvam de exemplo, com ar-
ranjos satisfatórios, dentro dessa faixa de 
renda. Ao contrário das revistas de luxo, a 
revista popular evidencia os personagens 
que habitam o espaço, quase sempre au-
tores do arranjo proposto para os espaços. 
Nesse caso, a grande maioria dos exemplos 
tem por trás o trabalho de um arquiteto ou 
decorador, que são os verdadeiros desta-
ques em reportagens para outros públicos 
(revistas de luxo muitas vezes preservam a 
identidade do dono do imóvel). Isso ocorre 
para que haja identificação do leitor com o 
ambiente apresentado e valida a credibilida-
de da publicação ao reproduzir nas páginas 
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{ Figuras 111 e 112
Show-room de apartamento do programa Minha Casa, Minha 
Vida em São Bernardo do Campo, decorado pela arquiteta Raquel 
Teruko. Construção da MRV Engenharia, a unidade tem 45 m2  e foi 
pensada para uma família de 4 pessoas (casal + 2 filhos). A planta 
possui dois quartos, cozinha americana, sala e área de serviço. 
Este empreendimento fez parte das visitas de campo aos modelos 
do programa do governo federal realizadas pelo autor da pesquisa. 
Publicado na edição 2, na seção Decoração. 
➊ Detalhe da cozinha americana, com cadeiras Charles Eames 
(vendidas em lojas de varejo comum).
➋ Cozinha modulada Favorita (marca de planejados com módulos 
prontos, articulados e montados pelo vendedor), refrigerador, fogão 
e depurador Dako (marca popular vendida no Ponto Frio).  
Foto: Marcos Lima
Reportagem Visual: Rose Santos

minha casa 

Maio de 2010

Apartamento

48 minha casa 

Maio de 2010 49 

TEXTO CECILIA ARBOLAVE / REPORTAGEM VISUAL ROSE SANTOS

FOTOS MARCOS LIMA

T
O

D
O

S
 O

S
 P

R
E

Ç
O

S
 F

O
R

A
M

 P
E

S
Q

U
IS

A
D

O
S

 E
M

 M
A

R
Ç

O
 D

E
 2

0
1
0
 E

M
 S

Ã
O

 P
A

U
L
O

, 
S

U
J
E

IT
O

S
 A

 A
LT

E
R

A
Ç

Ã
O

.

48 49 

O segredo para ampliar sua casa sem fazer reformas é 
organizar bem as áreas. Aprenda alguns truques neste 
apartamento decorado em São Bernardo do Campo, SP.

Tudo arrumado 
em pouco espaço

P
lanejada para um casal 
com dois � lhos, esta 
planta de 45 m2 reúne 
o essencial: dois     quar-

tos, banheiro, sala e cozinha 
com lavanderia. Para que a 
família viva com conforto, a 

arquiteta Raquel Teruko Ma-
ruiti, da construtora MRV, bo-
lou algumas estratégias. Entre 
elas, abriu a cozinha para a 
área social e revestiu trechos 
de paredes de espelho (ele 
passa a ideia de amplidão).

Também escolheu móveis 
mais compactos e de visual 
leve – como a mesa de vidro 
da sala de jantar – e colocou 
um beliche no quarto das 
crianças, onde coube até 
uma escrivaninha embutida.

Refrigerador 
Armazena 349 
litros e mede 
1,82 x 0,59 m, 
com 62 cm 
de profundidade.  
Da Dako.
PontoFrio.com, 
12 x R$ 104,92

Micro-ondas 
Da Dako, tem 
18 litros de 
capacidade e oito 
seleções rápidas.
MagazineLuiza.com, 
4 x R$ 54,75 

Mesa de jantar
O tampo de 
vidro preto sobre 
cavaletes de 
tubo de aço 
quadrado mede 
1,60 x 0,75 m. 
Tok & Stok, 
R$ 1 049

Cadeiras 
De acrílico 
transparente, 
elas não pesam 
no ambiente. 
Tok & Stok, 
R$ 642 cada

Luminária 
de teto 
A cúpula estampada 
cinza tem 35 cm 
de diâmetro.
Tok & Stok, 

R$ 88

Louça
O jogo de pratos, 
taças, talheres 
e guardanapos 
é para quatro 
pessoas.
Tok & Stok, 

R$ 508

Armários 
São cinco
módulos 
superiores 
e um gabinete
sob a pia. 
Favorita, 

10 x R$ 530 

Fogão 
O modelo Classe 
Inox, da Dako, 
tem quatro bocas, 
iluminação interna 
e acendimento 
automático. 
PontoFrio.com, 

12 x R$ 54,08

Depurador
Da Dako, mede 
60 cm e tem fi ltro 
metálico lavável. 
Americanas.com, 

12 x R$ 29,23  

1. MESA 
ESPAÇOSA
Tem quatro lugares, 
mas basta afastá-
la da parede para 
acomodar mais dois 
convidados. 

2. LAVANDERIA
O espaço 
mede apenas 
1,20 x 1,60 m, o 
sufi ciente para ter 
tanque e lavadora 

lado a lado. A dica 
é usar uma divisória 
de vidro para isolar 
a área da cozinha. 
 
3. BELICHE
Com esse modelo 
de cama, você ganha 
centímetros preciosos 
no quarto das 
crianças. Assim pode 
colocar armário e 
montar um cantinho 
de estudo.

❚ As melhores soluções de uma planta compacta
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O segredo para ampliar sua casa sem fazer reformas é 
organizar bem as áreas. Aprenda alguns truques neste 
apartamento decorado em São Bernardo do Campo, SP.

Tudo arrumado 
em pouco espaço

P
lanejada para um casal 
com dois � lhos, esta 
planta de 45 m2 reúne 
o essencial: dois     quar-

tos, banheiro, sala e cozinha 
com lavanderia. Para que a 
família viva com conforto, a 

arquiteta Raquel Teruko Ma-
ruiti, da construtora MRV, bo-
lou algumas estratégias. Entre 
elas, abriu a cozinha para a 
área social e revestiu trechos 
de paredes de espelho (ele 
passa a ideia de amplidão).

Também escolheu móveis 
mais compactos e de visual 
leve – como a mesa de vidro 
da sala de jantar – e colocou 
um beliche no quarto das 
crianças, onde coube até 
uma escrivaninha embutida.

Refrigerador 
Armazena 349 
litros e mede 
1,82 x 0,59 m, 
com 62 cm 
de profundidade.  
Da Dako.
PontoFrio.com, 
12 x R$ 104,92

Micro-ondas 
Da Dako, tem 
18 litros de 
capacidade e oito 
seleções rápidas.
MagazineLuiza.com, 
4 x R$ 54,75 

Mesa de jantar
O tampo de 
vidro preto sobre 
cavaletes de 
tubo de aço 
quadrado mede 
1,60 x 0,75 m. 
Tok & Stok, 
R$ 1 049

Cadeiras 
De acrílico 
transparente, 
elas não pesam 
no ambiente. 
Tok & Stok, 
R$ 642 cada

Luminária 
de teto 
A cúpula estampada 
cinza tem 35 cm 
de diâmetro.
Tok & Stok, 

R$ 88

Louça
O jogo de pratos, 
taças, talheres 
e guardanapos 
é para quatro 
pessoas.
Tok & Stok, 

R$ 508

Armários 
São cinco
módulos 
superiores 
e um gabinete
sob a pia. 
Favorita, 

10 x R$ 530 

Fogão 
O modelo Classe 
Inox, da Dako, 
tem quatro bocas, 
iluminação interna 
e acendimento 
automático. 
PontoFrio.com, 

12 x R$ 54,08

Depurador
Da Dako, mede 
60 cm e tem fi ltro 
metálico lavável. 
Americanas.com, 

12 x R$ 29,23  

1. MESA 
ESPAÇOSA
Tem quatro lugares, 
mas basta afastá-
la da parede para 
acomodar mais dois 
convidados. 

2. LAVANDERIA
O espaço 
mede apenas 
1,20 x 1,60 m, o 
sufi ciente para ter 
tanque e lavadora 

lado a lado. A dica 
é usar uma divisória 
de vidro para isolar 
a área da cozinha. 
 
3. BELICHE
Com esse modelo 
de cama, você ganha 
centímetros preciosos 
no quarto das 
crianças. Assim pode 
colocar armário e 
montar um cantinho 
de estudo.

❚ As melhores soluções de uma planta compacta
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{ Figuras 113 e 114
Show-room de apartamento do programa Minha Casa, Minha 
Vida em São Bernardo do Campo, decorado pela arquiteta Raquel 
Teruko. Construção da MRV Engenharia, a unidade tem 45 m2  e foi 
pensada para uma família de 4 pessoas (casal + 2 filhos). A planta 
possui dois quartos, cozinha americana, sala e área de serviço. Este 
empreendimento fez parte das visitas de campo aos modelos do 
programa do governo federal realizadas pelo autor da pesquisa. 
➌ Dormitório para duas crianças, com beliche e escrivaninha da 
Favorita (marca de planejados com módulos prontos, articulados e 
montados pelo vendedor). A cadeira de aço esmaltado é da Tok Stok. 
Foto: Marcos Lima
Reportagem Visual: Rose Santos
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• Quando o espaço é reduzido 
demais, somente a marcenaria 
sob medida para dar conta 
de reunir todos os móveis 
necessários. E ela nem sempre 
sai cara. Solicite orçamentos 
antes de tomar uma decisão.

• A peça-chave deste quarto de 
2,40 x 3 m é o beliche com camas 
desalinhadas. Assim sobra área 

para um armário de 2 x 0,60 m, 
instalado na parede oposta. 

• A escrivaninha embutida sob 
a cama superior forma um canto 
de estudos para as crianças. 
Não poderia ser mais simples: 
uma bancada apoiada no chão 
e na estrutura do beliche, que 
também conta com uma prateleira 
para organizar objetos. 

❚ Quarto e canto de estudos juntos

❚ Quarto de casal: truques para ampliar o espaço

Beliche e 
escrivaninha
Cada cama mede 
2 x 0,85 m, e a 
escrivaninha embutida 
soma 1,50 x 0,56 m. 
Inclui a escada. 
Favorita, 
10 x R$ 285 

Cadeira
As crianças vão 
adorar este modelo 
com assento e 
encosto de chapa 
de aço amarela. 
A peça tem 
rodinhas sem travas. 
Tok & Stok, R$ 168

Roupa de cama
A arquiteta inovou 
ao usar uma capa 
de edredom, sem 
recheio, como colcha. 
Feita de tecido de 
120 fi os, tem estilo 
mais masculino.
Tok & Stok, R$ 90

Edredom
Na hora de lavar 
a peça, é só tirar 
o recheio de dentro 
da capa azul 
e branca.
Tok & Stok, 

R$ 122 (capa) 
e R$ 89 (recheio)

Cabeceira
Dois módulos 
horizontais de MDF, 
parafusados na 
parede, acompanham 
a cama boxe.  
Favorita, 10 x R$ 93

Espelho
O painel espelhado 
atrás da cama chega 
quase ao teto. 
Vidroshow, R$ 520

• A parede atrás 
da cama recebeu 
um espelho na parte 
superior, truque 
certeiro para dar 
a impressão de que 
o quarto de 3 x 2,80 m 
é maior – veja na 
planta (pág. 48) que 
o casal ainda conta 
com um armário 
de quatro portas.

• Ao escolher uma 
base neutra para 
piso, parede, armário 
e cortina, você pode 
brincar com cores 
e estampas na roupa 
de cama. Repare 
como o edredom 
e as almofadas se 
destacam no espaço. 
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parafusados na 
parede, acompanham 
a cama boxe.  
Favorita, 10 x R$ 93

Espelho
O painel espelhado 
atrás da cama chega 
quase ao teto. 
Vidroshow, R$ 520

• A parede atrás 
da cama recebeu 
um espelho na parte 
superior, truque 
certeiro para dar 
a impressão de que 
o quarto de 3 x 2,80 m 
é maior – veja na 
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e as almofadas se 
destacam no espaço. 
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Tudo a que 
se tem direito 

A 
planta baixa já ajuda: 

bem resolvida, ela con-

� gura uma distribuição 

esperta dos ambientes 

(veja no boxe ao lado). O com-

plemento veio com a decoração 

elegante, repleta de espelhos 

e de tons claros. Essa fórmula, 

quando bem aplicada, faz os es-

paços parecerem maiores do 

que realmente são. Além desses 

recursos, a arquiteta Renata Cáfa-

ro, de São Paulo, conta como fez 

uso de cada cantinho do projeto. 

“Vale a pena investir em marce-

naria planejada. Ela é fundamen-

tal para o máximo aproveitamen-

to da área”, ensina.

Sala pequena, mas muito funcional

❚ A peça curinga do 

estar é o rack laqueado, 

que ocupa a parede 

de ponta a ponta. 

Prateleiras centrais 

acomodam eletrônicos, 

como o DVD. Já os 

cantos vazados acolhem 

os dois pufes quando 

fora de uso. Por sinal, 

esse tipo de assento 

é ótimo: pode atuar 

como mesa de centro 

e apoio para os pés.

❚ A transparência do 

vidro é outra aliada em 

ambientes compactos. 

Aqui, esse material 

aparece na mesa da 

sala de jantar e no 

tampo da mesa lateral.

❚ Previna escorregões: 

escolha um tapete 

com a parte inferior 

emborrachada. E, de 

preferência, coloque os 

móveis completamente 

sobre ele – fi ca mais 

elegante. 

❚ Personalize a 

decoração com pontos 

de cor, que aquecem 

na medida certa. 

Mas cuidado para 

não abusar deles 

e comprometer o 

equilíbrio do conjunto.

Boas ideias em 64 m²

❚ Repare no corredor 

(1) que leva ao quarto 

do casal: ali foram 

instalados os armários, 

sacada que garantiu 

espaço extra no 

cômodo. As portas 

de correr revestidas 

de espelho diminuem 

a sensação de 

estreiteza da área.

❚ A varanda com 

churrasqueira (2), 

perfeita para receber 

os amigos, é o 

diferencial da planta, 

com dois quartos e 

dois banheiros. Mesa 

e cadeiras do Depósito 

Santa Fé, gabinete 

e prateleiras da 

Marcenaria Beldan. 

13
 m

7,30 m
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FOTOS ANDRÉ GODOYDecoração

Conheça os truques da 
decoração inteligente que 
fez o espaço render neste 

apartamento planejado 
para uma família. 

Pendente 
de fi bra natural
Combinado ao 
lambri de madeira, dá 
um toque rústico ao 
espaço de refeições 
com cinco lugares. 
Etna, R$ 350

Mesa de jantar 
Feita sob medida, 
com tampo de 
1,50 x 0,90 m. 
Vidros Serv LC, 
4 x R$ 170,18

Cadeiras 
de alumínio
O modelo Bertoia 
é um clássico 
do design. 
Inkasa, 
R$ 274 cada 

Sofá de 
dois lugares 
Este mede 
2,10 x 0,90 m. 
Inkasa, 
5 x R$ 300

Abajur 
de madeira
O desenho diferente 
da base faz a peça 
sobressair no 
ambiente. 
Etna, R$ 158

Pufes coloridos
São de couro 
ecológico. Se preferir, 
forre-os com capas 
do mesmo tecido 
da cortina. 
Tok & Stok, 
R$ 74,90 cada

Tapete de sisal 
Resistente e durável, 
tem 2,20 x 2,45 m. 
Naturali, 
R$ 480,70 
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móveis completamente 

sobre ele – fi ca mais 
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do casal: ali foram 

instalados os armários, 

sacada que garantiu 

espaço extra no 

cômodo. As portas 

de correr revestidas 

de espelho diminuem 

a sensação de 
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❚ A varanda com 

churrasqueira (2), 
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de alumínio
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{ Figuras 115 e 116
Show-room de apartamento do programa Minha Casa, Minha Vida em 
Guarulhos, São Paulo, decorado pela arquiteta Renata Cáfaro. Construção 
da MRV Engenharia, a unidade tem 64 m2  e foi pensada para uma 
família de 4 pessoas (casal + 2 filhos). A planta possui dois quartos 
(sendo uma suíte), cozinha, sala de jantar e estar, banheiro e área de 
serviço. Este empreendimento fez parte das visitas de campo aos modelos 
do programa do governo federal realizadas pelo autor da pesquisa. 
Publicado na edição 2. ➊ Sala de jantar com espelho na parede de 
fundo, cadeiras Bertoia de alumínio (Inkasa), pufes coloridos (Tok 
Stok) e pendente de fibra natural (Etna). ➋ Sala de estar com móveis 
brancos e tampos de vidro (tons básicos e transparência aumentam a 
sensação de espaço). Foto: André Godoy | Produção: Rose Santos
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Decoração

❚ No quarto de 

casal, os tons claros 

predominam: estão 

presentes nas paredes 

(Suvinil, ref. A 165), na 

cabeceira forrada de 

suede cru e no enxoval 

(Serra Decorações), 

enquanto o branco 

puro aparece em 

detalhes como objetos, 

teto e rodapé. “De 

laca, o rodapé alto, de 

20 cm, dá um ar chique 

à decoração. Repito 

a dose no rodateto”, 

explica a arquiteta. 

❚ A parede oposta à 

janela exibe um grande 

espelho, que refl ete 

a claridade natural 

e duplica o espaço. 

“Optei por rebaixar 

15 cm do forro com 

gesso para embutir a 

iluminação”, comenta 

Renata. “Ainda assim, 

o pé-direito fi cou com 

confortáveis 2,50 m.” 

❚ A madeira traz cor 

na poltrona, nas mesas 

de cabeceira, no painel 

da TV e no apoio de 

quadros. Essa última 

solução permite variar 

a decoração: se enjoar 

das telas, é só mudar a 

disposição ou trocá-las 

por outras fotos. 

❚ As medidas enxutas 

de 1,50 x 2,40 m 

não foram empecilho 

para que o resultado 

fi casse bonito e prático. 

“Sob a bancada de 

mármore espírito santo 

[Di Roma], desenhei 

um gabinete com uma 

porta basculante e uma 

prateleira inferior”, 

conta Renata.

❚ O toalheiro fi xo 

na parede é outra 

sacada que economiza 

centímetros. 

Sua execução foi 

encomendada à 

Marcenaria Beldan. 

❚ Pastilhas de vidro 

5 x 5 cm (Glass Mosaic) 

forram o interior do 

boxe. “Não recomendo 

esse revestimento no 

piso, já que ele pode se 

soltar”, diz a arquiteta. 

Louças da Deca 

e boxe de vidro 

da Vidros Serv LC.

Suíte iluminada e com closet Sala de banho bem pensada
Poltrona 
Próxima ao 
closet, a peça 
oferece assento 
na hora de vestir. 
Inkasa, 

5 x R$ 180

Luminária 
de chão
Associada à poltrona, 
ela forma um canto 
de leitura. 
Etna, R$ 850

Painel de TV 
e suporte 
para quadros
O primeiro fi ca 
suspenso e é revestido 
de folheado de 
goiabão. Marcenaria 

Beldan, 3 x R$ 390

Armários 
planejados
Com 2,50 m de 
largura e 70 cm de 
profundidade, eles 

têm portas de correr. 
Todeschini Taha, 

5 x R$ 1 672,80 

Cortina de voal
Fica em um trilho 
fi xado no teto e 
oculto por um bandô.
Levemente franzida, 
ela se prolonga até 
o chão, solução para 
o ambiente parecer 
mais alto. Serra 

Decorações, R$ 420
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➍
➌

{ Figuras 117 e 118
Show-room de apartamento do programa Minha Casa, Minha 
Vida em Guarulhos, São Paulo, decorado pela arquiteta Renata 
Cáfaro. Construção da MRV Engenharia, a unidade tem 64 m2  e foi 
pensada para uma família de 4 pessoas (casal + 2 filhos). A planta 
possui dois quartos (sendo uma suíte), cozinha, sala de jantar e 
estar, banheiro e área de serviço. Este empreendimento fez parte 
das visitas de campo aos modelos do programa do governo federal 
realizadas pelo autor da pesquisa. 
➊ Banheiro da suíte com apenas 1,5 m x 2,4 m.  ➍ Dormitório do 
casal com portas do guarda-roupa planejado (Todeschini) espalhadas 
(para ampliar o espaço) e luminária de piso (Etna). 
Foto: André Godoy | Reportagem Visual: Rose Santos
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Decoração

Cozinha com visual branco

Banheiro social clean

Para garotas românticas

❚ Por funcionar 

também como lavabo, 

o ambiente exibe cores 

neutras. Pastilhas azuis 

de vidro (2 x 2 cm, 

Glass Mosaic) cobrem 

metade da parede 

e não se limitam 

à área molhada. 

❚ O espelho sobre 

o gabinete preenche 

a extensão da parede 

até o boxe. O nicho de 

madeira com prateleira 

de vidro pode reunir 

perfumes e outros 

objetos.

❚ Piso (Nórdico 

Snow, 32 x 32 cm, 

da Incepa), armários 

e eletrodomésticos 

exibem tom branco, que 

contrasta com detalhes 

escuros, caso da bancada 

de granito preto-são-

gabriel (Di Roma). Assim, 

a luz natural se multiplica 

na área, fazendo-a 

crescer visualmente. 

❚ O escorredor de 

pratos suspenso (Etna) 

ocupa menos espaço na 

bancada e expõe os itens 

de um jeito simpático.

❚ Uma divisória de vidro 

incolor com 60 cm de 

largura (Vidros Serv LC) 

recebeu adesivo que 

simula o efeito jateado, 

disfarçando a presença 

da lavanderia.

❚ Em frente aos armários 

planejados (Todeschini 

Taha), há uma bancada 

de madeira com duas 

banquetas para refeições.

❚ Rosa e verde são 

os tons que enchem 

de graça o quarto 

planejado para duas 

meninas. Eles tingem 

cortina e roupa de 

cama e compõem 

um delicado xadrez 

no papel de 

parede (Kaelio). 

❚ O segredo para 

aproveitar o espaço 

de 3 x 2,40 m está 

na distribuição dos 

móveis: em vez do 

modelo tradicional 

de beliche, as camas 

se sobrepõem na 

perpendicular. Desse 

modo, acomodou-se 

uma escrivaninha sob 

a estrutura elevada, 

abrindo área para 

brincadeiras no centro.  

❚ “A cortina romana 

se limita a cobrir 

a janela. É mais um 

truque para ambientes 

enxutos”, fala Renata.

Beliche 
O desenho sob 
medida precisa 
ser encomendado. 
Marcenaria Beldan, 

3 x R$ 997

Bancada 
com nichos
As aberturas no 
móvel tornam a peça 
ainda mais prática. 
Marcenaria Beldan, 

3 x R$ 434

Colchões 
de solteiro
Estes são da 
loja virtual
Colshop, 

R$ 200 cada

Enxoval completo
A arquiteta escolheu 
a dedo os padrões 
dos tecidos.
Serra Decorações, 

R$ 688,50 
cada conjunto

Espelho
Mede 1,70 x 1,40 m. 
Vidros Serv LC, 
R$ 555,76

Boxe de vidro
É uma folha 
fi xa de 1,20 x 1,90 m. 
Vidros Serv LC, 

R$ 409,50

Gabinete 
e nicho
Ao fechar o pacote 
de marcenaria com 
um único fornecedor, 
a negociação de 
valores e pagamento 
é facilitada. 
Marcenaria 

Beldan, 

3 x R$ 442

Cortina romana
É do tipo que 
abre para cima.
Serra Decorações, 

R$ 800

Armário 
planejado
Com portas de 
correr, mede 2,40 m 
de largura e 60 cm 
de profundidade. 
Todeschini Taha, 

5 x R$ 1 346,40
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enxutos”, fala Renata.

Beliche 
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ainda mais prática. 
Marcenaria Beldan, 
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de solteiro
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➏

➎

{ Figuras 119 e 120
Show-room de apartamento do programa Minha Casa, Minha Vida 
em Guarulhos, São Paulo, decorado pela arquiteta Renata Cáfaro. 
Construção da MRV Engenharia, a unidade tem 64 m2  e foi pensada para 
uma família de 4 pessoas (casal + 2 filhos). A planta possui dois quartos 
(sendo uma suíte), cozinha, sala de jantar e estar, banheiro e área de serviço. 
Este empreendimento fez parte das visitas de campo aos modelos do programa 
do governo federal realizadas pelo autor da pesquisa. 
➎ A divisória de vidro separa a cozinha da área de serviço. Móveis brancos 
planejados (Todeschini), fogão (Bosch) e gancho suspenso (Etna) compõem 
o espaço quase 100% branco. ➍ Dormitório para duas meninas. Beliche feita 
sob medida (marcenaria Beldan, São Paulo) e guarda-roupa (Todeschini).
Foto: André Godoy | Reportagem Visual: Rose Santos
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Antes e Depois TEXTO CLARISSA SECONDI

FOTOS MARCOS LIMABem resolvido

32 33 minha casa 
Junho de 2010

minha casa 
Junho de 2010

Antes e DepoisBem resolvido

“Quando 
entramos no 
apartamento, 

falamos 
juntos: que 

sala incrível!”
Letícia e Bruno

Antes Depois

A
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O
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L
O ambiente amplo e com janelões 
seduziu Letícia e Bruno e foi decisivo 
para a escolha do apartamento.

Sala linda 
e acessível

D
e tão espaçosa, a 

sala teve que ser 

decorada aos pou-

cos pelo casal de 

jornalistas – não sem antes 

pesquisar muito. “Escolhe-

mos racks e estantes de 

lojas grandes porque os 

preços são mais em conta”, 

diz Bruno Garattoni. “Tam-

bém aproveitamos o que 

cada um já tinha: os  sofás 

foram reformados, e de-

mos as boas-vindas a peças 

da família”, conta Letícia 

de Almeida Alves. Do pai 

dela, ganharam a mesa de 

jantar, e da mãe, a escultura 

do designer � nlandês Alvar 

Aalto (1898-1976), colocada 

junto do sofá. Já as caixas 

de som dos anos 70 que la-

deiam o rack da TV foram 

um presente dos sogros.  

Bonito 
e barato
❚ As paredes exibem 

quadros como as 

gravuras compradas 

por preço promocional 

na Mônica Filgueiras 

Galeria de Arte. 

Sofá
Foi reestofado 
por Clenílson 
Ribeiro. “Ele é 
muito caprichoso”, 
afi rma Letícia.  
R$ 140,40 

(suede do Rei 

dos Tapeceiros)

e R$ 400 

(mão de obra) 

Almofadas
As duas peças 
mais escuras são 
da Tok & Stok. 

R$ 19,80 cada 

Caixas de som
Modelo Selenium 
C321B. Ninja Som, 

R$ 210 o par 
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Estar e jantar em 27 m²

3,
40

 m

❚ Junto do janelão que os 

encantou, os moradores 

arrumaram o ambiente de estar 

(1), composto de dois sofás de 

modelos diferentes e de um 

rack com uma TV de LCD de 47 

polegadas. O estofado menor 

divide a sala ao meio.

❚ Do lado oposto, na 

passagem para a cozinha, 

a mesa de jantar quadrada 

(2) acomoda quatro pessoas. 

E ainda sobrou área para 

a estante de livros (3) em 

um cantinho. Tudo isso sem 

deixar o espaço entulhado. 

3,
40

 m

7,20 m

34 35 minha casa 
Junho de 2010

minha casa 
Junho de 2010

O rack guarda livros e objetos

Jantar para quatro

Cortina de juta filtra a luminosidade natural

❚ Com rodízios e 

quatro nichos, o móvel 

(95 x 50 x 50 cm) 

serve como mesa lateral 

e estante. Leroy 

Merlin, R$ 329,90

❚ O espaço de refeições 

leva uma mesa quadrada 

(1,10 x 1,10 m) de 

madeira de demolição 

(Francisco Rodriguez 

Antiguidades). 

Luminária
O modelo de 
chão tem base 
de aço escovado. 
Etna, 

R$ 159,90

Luminária 
De lâmina 
de imbuia 
trançada. 
Tok & Stok, 

R$ 29,90 

Quadro
A foto de 20 x 30 cm 
(R$ 3,50 a impressão) 
recebeu moldura 
amarela de uma loja 
popular, R$ 4,20

Cortina
Dois pares do modelo 
Ipanema (2 x 1,80 m). 
Leroy Merlin, 

R$ 117,90 o par

Luminária de teto
Modelo Eclipse, 
do designer 
Maurício Klabin. 
Tok & Stok, R$ 129

Sofá
Capa de sarja feita 
pela Renova Sofá, 
R$ 300 
Tecido do Rei 

dos Tapeceiros, 

R$ 99

Biblioteca
particular
❚ Quando se 

casaram, Letícia e 

Bruno perceberam 

que tinham muitos 

livros e uma só 

estante para guardá-

los. A solução foi 

doar a maior parte e 

só ficar com os mais 

queridos. Após a 

seleção, os volumes 

foram divididos por 

temas e organizados 

nos nichos do móvel. 

“Temos ali nossas 

seções de arte, 

cinema, filosofia, 

literatura nacional e 

estrangeira, viagem, 

ciências e, claro, 

Fórmula 1, paixão 

do Bruno”, conta 

Letícia. Acima da 

estante, o casal 

exibe lembranças 

de viagem, como o 

pôster com capas 

de livros de bolso 

da França e a 

garrafinha de 

cerveja americana. 

Estante
O modelo com 
rodízios mede 
1,40 x 1,40 m. 
Leroy Merlin, 

R$ 359,90 

Piso
O acabamento 
antigo, de tacos de 
peroba, precisou 
ser recuperado com 
raspagem e resina 
Vitta brilhante. 
Clan Synteko, 

R$ 29 o m²
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(1), composto de dois sofás de 

modelos diferentes e de um 

rack com uma TV de LCD de 47 

polegadas. O estofado menor 
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E ainda sobrou área para 

a estante de livros (3) em 

um cantinho. Tudo isso sem 

deixar o espaço entulhado. 

3,
40
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{ Figuras 122 e 123 Antes & 
Depois da sala de estar. O sofá recebeu 
novo tecido — do tipo suede — campeão 
de vendas nas redes de varejo de mobiliário 
popular, com toque aveludado.

{ Figura 124 (página 
seguinte) Vista frontal do 
conjutno de sofá, escultura e quadros. 

ANTES DEPOIS

Imóvel real 1 — equipado pelos moradores
{ Figura 121 
O apartamento de 27 m2 foi decorado 
pelos próprios moradores, um jovem casal 
paulistano. Os móveis comprados em lojas 
populares seguiram um critério básico de 
escolha: deviam ser pouco volumosos, 
como é o caso do sofá sem braços, que 
ganha no espaço de assento. Publicado na 
edição 2, na seção Antes & Depois. 
➊ Vista da sala de estar, com móveis 
que respeitam a circulação mínima 
de 50 cm de largura. 
Foto: Marcos Lima 

➊

➊
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“Quando 
entramos no 
apartamento, 

falamos 
juntos: que 

sala incrível!”
Letícia e Bruno

Antes Depois
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O ambiente amplo e com janelões 
seduziu Letícia e Bruno e foi decisivo 
para a escolha do apartamento.

Sala linda 
e acessível

D
e tão espaçosa, a 

sala teve que ser 

decorada aos pou-

cos pelo casal de 

jornalistas – não sem antes 

pesquisar muito. “Escolhe-

mos racks e estantes de 

lojas grandes porque os 

preços são mais em conta”, 

diz Bruno Garattoni. “Tam-

bém aproveitamos o que 

cada um já tinha: os  sofás 

foram reformados, e de-

mos as boas-vindas a peças 

da família”, conta Letícia 

de Almeida Alves. Do pai 

dela, ganharam a mesa de 

jantar, e da mãe, a escultura 

do designer � nlandês Alvar 

Aalto (1898-1976), colocada 

junto do sofá. Já as caixas 

de som dos anos 70 que la-

deiam o rack da TV foram 

um presente dos sogros.  

Bonito 
e barato
❚ As paredes exibem 

quadros como as 

gravuras compradas 

por preço promocional 

na Mônica Filgueiras 

Galeria de Arte. 

Sofá
Foi reestofado 
por Clenílson 
Ribeiro. “Ele é 
muito caprichoso”, 
afi rma Letícia.  
R$ 140,40 

(suede do Rei 

dos Tapeceiros)

e R$ 400 

(mão de obra) 

Almofadas
As duas peças 
mais escuras são 
da Tok & Stok. 

R$ 19,80 cada 

Caixas de som
Modelo Selenium 
C321B. Ninja Som, 

R$ 210 o par 
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Estar e jantar em 27 m²

3,
40

 m

❚ Junto do janelão que os 

encantou, os moradores 

arrumaram o ambiente de estar 

(1), composto de dois sofás de 

modelos diferentes e de um 

rack com uma TV de LCD de 47 

polegadas. O estofado menor 

divide a sala ao meio.

❚ Do lado oposto, na 

passagem para a cozinha, 

a mesa de jantar quadrada 

(2) acomoda quatro pessoas. 

E ainda sobrou área para 

a estante de livros (3) em 

um cantinho. Tudo isso sem 

deixar o espaço entulhado. 

3,
40

 m

7,20 m
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O rack guarda livros e objetos

Jantar para quatro

Cortina de juta filtra a luminosidade natural

❚ Com rodízios e 

quatro nichos, o móvel 

(95 x 50 x 50 cm) 

serve como mesa lateral 

e estante. Leroy 

Merlin, R$ 329,90

❚ O espaço de refeições 

leva uma mesa quadrada 

(1,10 x 1,10 m) de 

madeira de demolição 

(Francisco Rodriguez 

Antiguidades). 

Luminária
O modelo de 
chão tem base 
de aço escovado. 
Etna, 

R$ 159,90

Luminária 
De lâmina 
de imbuia 
trançada. 
Tok & Stok, 

R$ 29,90 

Quadro
A foto de 20 x 30 cm 
(R$ 3,50 a impressão) 
recebeu moldura 
amarela de uma loja 
popular, R$ 4,20

Cortina
Dois pares do modelo 
Ipanema (2 x 1,80 m). 
Leroy Merlin, 

R$ 117,90 o par

Luminária de teto
Modelo Eclipse, 
do designer 
Maurício Klabin. 
Tok & Stok, R$ 129

Sofá
Capa de sarja feita 
pela Renova Sofá, 
R$ 300 
Tecido do Rei 

dos Tapeceiros, 

R$ 99

Biblioteca
particular
❚ Quando se 

casaram, Letícia e 

Bruno perceberam 

que tinham muitos 

livros e uma só 

estante para guardá-

los. A solução foi 

doar a maior parte e 

só ficar com os mais 

queridos. Após a 

seleção, os volumes 

foram divididos por 

temas e organizados 

nos nichos do móvel. 

“Temos ali nossas 

seções de arte, 

cinema, filosofia, 

literatura nacional e 

estrangeira, viagem, 

ciências e, claro, 

Fórmula 1, paixão 

do Bruno”, conta 

Letícia. Acima da 

estante, o casal 

exibe lembranças 

de viagem, como o 

pôster com capas 

de livros de bolso 

da França e a 

garrafinha de 

cerveja americana. 

Estante
O modelo com 
rodízios mede 
1,40 x 1,40 m. 
Leroy Merlin, 

R$ 359,90 

Piso
O acabamento 
antigo, de tacos de 
peroba, precisou 
ser recuperado com 
raspagem e resina 
Vitta brilhante. 
Clan Synteko, 

R$ 29 o m²

Bem resolvido

34 35 minha casa 
Junho de 2010

minha casa 
Junho de 2010

O rack guarda livros e objetos

Jantar para quatro

Cortina de juta filtra a luminosidade natural

❚ Com rodízios e 

quatro nichos, o móvel 

(95 x 50 x 50 cm) 

serve como mesa lateral 

e estante. Leroy 

Merlin, R$ 329,90

❚ O espaço de refeições 

leva uma mesa quadrada 

(1,10 x 1,10 m) de 

madeira de demolição 

(Francisco Rodriguez 

Antiguidades). 

Luminária
O modelo de 
chão tem base 
de aço escovado. 
Etna, 

R$ 159,90

Luminária 
De lâmina 
de imbuia 
trançada. 
Tok & Stok, 

R$ 29,90 

Quadro
A foto de 20 x 30 cm 
(R$ 3,50 a impressão) 
recebeu moldura 
amarela de uma loja 
popular, R$ 4,20

Cortina
Dois pares do modelo 
Ipanema (2 x 1,80 m). 
Leroy Merlin, 

R$ 117,90 o par

Luminária de teto
Modelo Eclipse, 
do designer 
Maurício Klabin. 
Tok & Stok, R$ 129

Sofá
Capa de sarja feita 
pela Renova Sofá, 
R$ 300 
Tecido do Rei 

dos Tapeceiros, 

R$ 99

Biblioteca
particular
❚ Quando se 

casaram, Letícia e 

Bruno perceberam 

que tinham muitos 

livros e uma só 

estante para guardá-

los. A solução foi 
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da França e a 

garrafinha de 

cerveja americana. 

Estante
O modelo com 
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Bem resolvido

➋
➌

➋

➌

{ Figuras 125 e 126
➋ Módulo BRV (marca de componentes 
de MDP modulados, vendidos em home-
centers (Leroy Merlin) e supermercados, 
que devem ser montados pelos próprios 
usuários no esquema “faça você mesmo”. 
➌ O rack com rodízios de quatro nichos, 
também comprado na Leroy Merlin 
(R$ 329,90) ganhou personalidade com 
os objetos acumulados pelo casal.  
Foto: Marcos Lima 

Imóvel real 1 — equipado pelos moradores
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Bem resolvido TEXTO LARA MUNIZ / REPORTAGEM VISUAL PAULO LAGRECA

FOTOS MARCOS LIMA

...que media apenas 36 m², mas parecia perfeito para 
Patrícia e Emílio. O desafio era encaixar na área compacta 
tudo o que o casal tinha. A solução? Muito planejamento. 

Era uma vez um 
apartamento...

A
ntes de comprarem o endereço em 
São Paulo, há cerca de um ano, os 
especialistas em informática Emílio 
Francesquini e Patrícia Yano puseram 

na balança as vantagens e as desvantagens de 
ter um apartamento pequeno. Feitas as contas, 
concluíram que, se planejassem o mobiliário, 
não sofreriam nem com a sensação de aper-
to nem com o espaço reduzido para guardar 
suas coisas. “A planta bem distribuída chamou 
nossa atenção. Mesmo enxuto, o imóvel tem 
área de serviço, sala de jantar, cozinha...”, con-
ta Emílio. “E a estrutura do edifício, que inclui 
piscina e academia, também contou pontos.” 
Negócio fechado, o casal pediu à arquiteta 
Marina Barotti para personalizar o cantinho. 
“Decidimos encomendar os móveis a um mar-
ceneiro porque teríamos tudo sob medida e 
ainda gastaríamos menos do que se comprás-
semos peças prontas”, explica Patrícia. 

❚ Um nicho perdido (1), escondido atrás de paredes de drywall, permitiu 

deslocar a porta do quarto e conquistar mais duas portas (2) de armário. 

Difícil foi encontrar uma empresa de pisos laminados que topasse cobrir 

apenas o pedacinho extra no corredor. 

❚ O banco-baú 

(1,70 x 0,50 x 0,90 m*, 

com o encosto) 

acomoda os convidados 

durante as refeições, 

além de guardar toalhas 

e utensílios de uso 

esporádico. Para dar 

mais conforto, o futon 

vermelho entra em cena. 

❚ Retângulos de espelho 

revestem toda a parede 

onde termina a mesa de 

jantar, fazendo a área 

parecer maior. 

BANHEIRO
1,60 x 1,40 m
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1 m² que fez a diferença

Truques para aproveitar os espaços

Lustre pendente
A mesa de jantar 
(1,70 x 0,75 x 0,70 m) 
é destacada por uma 
luminária de vidro 
e aço, com quatro 
lâmpadas halógenas 
PAR 20. Lustres 
Iriê, R$ 190 

Parede 
decorada
Usar papel de 
parede foi uma saída 
interessante para 
mexer na decoração 

de forma clean. 
O modelo listrado 
(Wallpaper) utilizado 
na sala alonga 
visualmente 
o espaço 

Cadeiras e 
banquetas 
As peças somam 
estrutura de inox 
e assento de acrílico 
transparente. 
Da Sun House, 
R$ 510 (cadeira) e 
R$ 397 (banqueta)

BANHEIRO
1,60 x 1,40 m

QUARTO
3,20 x 2,60 m

SALA
4,50 x 2,50 m

COZINHA
1,65 x 2,65 m

LAVANDERIA
1,40 x 1,40 m
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➊
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{ Figuras 127 e 128
Apartamento de 36 m2 em São Paulo, 
capital. As dimensões reduzidas da 
unidade com 1 dormitório, sala, cozinha, 
banheiro e área de serviço inspiraram a 
arquiteta Marina Barotti para um projeto 
em que a marcenaria aproveita 100% do 
espaço disponível. “A planta ortogonal 
facilita o aproveitamento do espaço”. 
Publicado na edição 9.
➊ Vista da mesa de jantar, com cadeiras 
Charles Eames e estrutura de placas 
de compensado. O desenho da mesa 
emprega pouca matéria-prima e 
soluciona o problema da falta de espaço.
➋ Banco-baú multifuncional. O assento 
serve de armário.  Foto: Marcos Lima | 
Produção: Paulo Lagreca 

Imóvel real 2 — projetado por arquiteta
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❚ Patrícia fez balé por 

muitos anos e chegou 

a estudar na famosa 

escola russa Bolshoi. 

Lembrança dessa época, 

a miniatura da Catedral 

de São Basílio, em 

Moscou, ocupa lugar 

nobre na sala, 

na prateleira acima 

do rack da TV. 

Marcenaria
A arquiteta Marina 
Barotti planejou os 
móveis de acordo 
com as necessidades 
dos moradores. A 
execução coube à 
marcenaria Arte em 
Móveis. Contando 
área de serviço, 
cozinha, sala de 
jantar e estar, 
banheiro e quarto, 
tudo saiu por 
R$ 23 500 

Flor de 
mentirinha
Os vasos solitários 
de vidro (R$ 57,50 
o maior e R$ 35 o 
menor) e as tulipas 
de tecido (R$ 20 
cada) são da 
Carol Martini

❚ A tábua de passar 

roupa surge de dentro 

de uma caixa de MDF 

apoiada em mãos-

francesas dobráveis. O 

utensílio dobra ao meio 

e se recolhe dentro 

da caixa, deixando 

a circulação livre na 

lavanderia de 2 m². 

❚ Para aproveitar na 

cozinha a luminosidade 

que vem da área de 

serviço, o casal separou 

os ambientes com uma 

porta de correr de vidro. 

❚ Cada vareta do 

varal sobe e desce 

individualmente, 

facilitando a tarefa 

de pôr as roupas 

para secar. 

Área de serviço eficiente

❚ O balcão que integra 

sala e cozinha revela um 

truque e tanto: um nicho 

azulejado com 15 cm de 

profundidade, cortado por 

duas prateleiras de MDF 

revestido de melamina 

branca. Ali ficam potes 

de mantimentos. 

❚ Placas de vidro 

transparente cobrem a 

mesa de jantar e o balcão, 

revestidos com lâmina de 

madeira no padrão Teak 
93Q, da Rume. A solução 

facilita a limpeza das 

superfícies e dá unidade 

visual à sala.

❚ As banquetas com 

assento transparente 

deixam a ambientação 

mais leve. A regulagem 

de altura possibilita que 

sejam utilizadas em 

outros lugares além 

da bancada. 

❚ Ao definir a base 

da decoração, Patrícia 

e Emílio tomaram uma 

decisão que fez toda a 

diferença: escolheram um 

fundo neutro, mesclando 

branco com variações de 

bege e marrom. Cores 

integram o cenário em 

usos pontuais, como nas 

almofadas das cadeiras 

e na manta do sofá. 

Quando se cansarem 

do vermelho, é só mudar 

o tom dos acessórios. 

Boas ideias na cozinha
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Área de serviço eficiente
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azulejado com 15 cm de 

profundidade, cortado por 

duas prateleiras de MDF 
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superfícies e dá unidade 

visual à sala.
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da decoração, Patrícia 

e Emílio tomaram uma 
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fundo neutro, mesclando 

branco com variações de 

bege e marrom. Cores 

integram o cenário em 

usos pontuais, como nas 

almofadas das cadeiras 

e na manta do sofá. 

Quando se cansarem 

do vermelho, é só mudar 

o tom dos acessórios. 
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{ Figuras 129 e 130
➌ Vista da abertura da cozinha americana 
para a sala de estar. A marcenaria dos dois 
ambientes tem o mesmo acabamento para 
dar unidade ao espaço compartilhado.
➋ A parte do balcão virada para a 
cozinha vira uma estante para utensílios
Foto: Marcos Lima 
Produção: Paulo Lagreca 

Imóvel real 2 — projetado por arquiteta
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❚ Patrícia fez balé por 

muitos anos e chegou 

a estudar na famosa 

escola russa Bolshoi. 

Lembrança dessa época, 

a miniatura da Catedral 

de São Basílio, em 

Moscou, ocupa lugar 

nobre na sala, 

na prateleira acima 

do rack da TV. 

Marcenaria
A arquiteta Marina 
Barotti planejou os 
móveis de acordo 
com as necessidades 
dos moradores. A 
execução coube à 
marcenaria Arte em 
Móveis. Contando 
área de serviço, 
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e se recolhe dentro 
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❚ Para aproveitar na 

cozinha a luminosidade 

que vem da área de 

serviço, o casal separou 

os ambientes com uma 

porta de correr de vidro. 

❚ Cada vareta do 

varal sobe e desce 

individualmente, 

facilitando a tarefa 

de pôr as roupas 

para secar. 

Área de serviço eficiente

❚ O balcão que integra 

sala e cozinha revela um 

truque e tanto: um nicho 

azulejado com 15 cm de 

profundidade, cortado por 

duas prateleiras de MDF 

revestido de melamina 

branca. Ali ficam potes 

de mantimentos. 

❚ Placas de vidro 

transparente cobrem a 

mesa de jantar e o balcão, 

revestidos com lâmina de 

madeira no padrão Teak 
93Q, da Rume. A solução 

facilita a limpeza das 

superfícies e dá unidade 

visual à sala.

❚ As banquetas com 

assento transparente 

deixam a ambientação 

mais leve. A regulagem 

de altura possibilita que 

sejam utilizadas em 

outros lugares além 

da bancada. 

❚ Ao definir a base 

da decoração, Patrícia 

e Emílio tomaram uma 

decisão que fez toda a 

diferença: escolheram um 

fundo neutro, mesclando 

branco com variações de 

bege e marrom. Cores 

integram o cenário em 

usos pontuais, como nas 

almofadas das cadeiras 

e na manta do sofá. 

Quando se cansarem 

do vermelho, é só mudar 

o tom dos acessórios. 

Boas ideias na cozinha
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A sala foi planejada para dar conforto ao casal e a seus amigos 

❚ O módulo interno 

do ar-condicionado 

fica escondido em um 

armário branco com 

porta basculante ripada, 

por onde sai o vento 

que refresca a sala. 

Gesso no teto
O forro rebaixado 
embute pontos 
de iluminação e 
delimita ambientes: 
note como o estar 
se encaixa em um 
quadrado marcado no 
gesso. Além da sala, 
a Gessobra trabalhou 
em arremates no 
quarto e na cozinha. 
R$ 2 580 

Sofá 
Modelo Toronto, com 
assentos retráteis. 
Copelli Decorações, 
R$ 1 650

 
Home theater
Equipamento wireless 
LGHW554TH, da LG. 
Fast Shop, R$ 1 437

Quadros 
Fast Frame. 
R$ 296 cada

Acessórios
Manta indiana 
(R$ 310) e almofadas 
de seda (R$ 100 
cada), ambas 
da Alamanda

❚ No sofá de dois lugares, 

há chaises retráteis, ideais 

para as sessões de filmes. 

❚ A tela da TV livra-se de 

reflexos quando a cortina 

é fechada. Esta tem trilho 

embutido no teto, recurso 

que deixa o pé-direito 

aparentemente mais alto. 

Deques
Na varandinha, o casal 
colocou seixos rolados 
e deques de cumaru. 
Madeireira Jotaefe, 
R$ 180. A mesma empresa 
fez o banco ripado 
(R$ 70) que disfarça o 
módulo externo do aparelho 
de ar condicionado. 

Bem resolvido

➏

➎

➎

➏

{ Figuras 131 e 132
➎ Um nicho de MDF cobre a saída de ar 
condicionado. O módulo é aberto apenas 
quando o equipamento está ligado. 
➏ Cozinha e área de serviço conjugadas 
recebem lava-louças e máquina de lavar 
embutidas na marcenaria sob medida.  
Foto: Marcos Lima 
Produção: Paulo Lagreca 

Imóvel real 2 — projetado por arquiteta
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❚ Os dois vãos – um 

na parede ao lado da 

pia e outro dentro do 

boxe – deixam por perto 

os produtos de beleza 

e higiene. A madeira 

recebeu tratamento 

impermeabilizante e 

assim resiste à umidade. 

❚ A área acima do vaso 

sanitário foi ocupada por 

duas prateleiras altas que 

acomodam toalhas.  

❚ O revestimento das 

paredes – pastilhas 

cerâmicas – permanece 

intacto. Já o piso original, 

de cerâmica branca, 

deu lugar a faixas de 

larguras variadas, feitas 

de pastilhas de vidro em 

tons terrosos e branco. 

Banheiro revela nichos funcionais

❚ A largura do ambiente 

comporta apenas o 

colchão e duas mesinhas 

laterais. Por isso a 

arquiteta projetou uma 

prateleira suspensa 

e um armário com 

portas de correr, ambos 

sobre a cabeceira. 

❚ Ao escolher a cama 

box, o casal preferiu 

uma do tipo baú, 

com espaço para 

guardar edredons e 

outros itens do enxoval. 

❚ O guarda-roupa 

com portas de correr 

fica aos pés da cama e, 

por ser espelhado, 

reflete o cômodo 

e dá amplitude. 

O quarto tem seus esconderijos, úteis para acomodar edredons e 

PREÇOS PESQUISADOS EM SETEMBRO DE 2010, SUJEITOS A ALTERAÇÃO.

Bem resolvido

Piso do banheiro
Faixas de larguras 
e tons variados 
foram montadas com 
mosaicos de vidro da 
Vidrotil. Quadradinhos 
de 2,5 x 2,5 cm 
integram placas 
de 30 x 30 cm. De 
Stijl, R$ 690 (2,50 m²) 

Misturador 
para lavatório
Com jato tipo 
cascata, o modelo 
LorenQuadra Plus, 
da Lorenzetti, tem 
acabamento cromado. 
C&C, R$ 692,50 

travesseiros

❚ No quarto, a porta 

tradicional foi substituída 

por outra de correr, o que 

melhorou o aproveitamento 

da área. Como abre 

em direção à cabeceira, 

não prejudica o armário.

Luminária branca 
Feita de náilon, está 
sobre o criado-mudo. 
Carol Martini, R$ 32 

Almofadas azuis
Com estampa fl oral, 
são da Alamanda. 
R$ 180 cada

Travesseiros
São feitos de fi bras 
de garrafas PET. 
Trisoft Eco, à venda 
na Doural. R$ 25 cada
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em direção à cabeceira, 

não prejudica o armário.
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➑
➐

➐

➑

{ Figuras 133 e 134
➐ As portas espelhadas, comuns em 
guarda-roupas vendidos em larga-
escala no varejo, também são usadas na 
marcenaria planejada do apartamento. 
➑ O dormitório do casal foi equipado 
com a cama-box com baú, sonho de 
consumo da Nova Classe Média.  
Foto: Marcos Lima 
Produção: Paulo Lagreca 

Imóvel real 2 — projetado por arquiteta
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REPORTAGEM VISUAL ANGELA CAÇAPAVA

TEXTO RODOLFO S. FILHO / FOTOS SALVADOR CORDARO

Apenas com revestimentos e sem quebrar paredes, o apartamento compacto se 
transformou em uma morada alegre, reformada e decorada por cerca de R$ 25 mil.

42 m² muito bem 
aproveitados

A
lém do gostinho de estreia, 
o primeiro projeto realiza-
do pela arquiteta Cristiane 
Dilly ao chegar a São Paulo, 

vinda do Rio Grande do Sul, teve um 
quê especial: foi feito para ela mes-
ma. Após a compra do apartamento, 
o orçamento enxuto não permitia 

arroubos na reforma. Por sorte, ape-
sar de o imóvel estar visualmente 
maltratado, não tinha problemas nas 
instalações elétricas e hidráulicas. E, 
já que não havia dinheiro para modi-
� cações na planta ou soluções arroja-
das de marcenaria, Cristiane apostou 
na substituição dos acabamentos. 

“Trocar revestimentos e pintura era 
a forma mais rápida e barata de re-
novar o espaço”, explica. Seguindo 
a receita, planejou uma base neutra 
para a decoração e usou detalhes de 
cores fortes para personalizar cada 
cantinho do endereço onde vive há 
pouco mais de um ano. 

* LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA.

Ventilador 
de teto
Modelo Volare 
Premium. Lustres 
Yamamura, R$ 327

Rack, módulo 
e prateleiras
Telhanorte, R$ 1 046

Sofá-cama
De camurça sintética 
(1,90 x 0,70 x 0,90 m*). 
Pró-Espaço, R$ 1 780

Pufe sintético
O Set Bis mede 
42 x 42 x 45 cm. 
Tok & Stok, R$ 79,90

Mesa lateral 
Modelo Elastic 
(56 x 41 x 68 cm). 
Tok & Stok, R$ 198

Abajur
Gallery Mini. Leroy 
Merlin, R$ 69,90

Vidros coloridos
Usados como castiçal. 
Bibix, R$ 26 (o azul) e 
R$ 31 (o rosa)

Cofre patinho
Dot Design, R$ 31

Persiana romana
Duas peças de 
0,85 x 2,40 m. 
Carpetão, R$ 950 

Deque de pínus
Três módulos de 
1,50 x 0,30 m ocultam 
a cerâmica. Leroy 
Merlin, R$ 48 cada

Floreira
De madeira, a Roma 
(60 x 30 cm) acolhe 
temperinhos. Shopping 
Garden Sul, R$ 17,80

PREÇOS PESQUISADOS NOS DIAS 4 E 5 DE OUTUBRO, SUJEITOS A ALTERAÇÃO.
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Tok & Stok, R$ 79,90
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Modelo Elastic 
(56 x 41 x 68 cm). 
Tok & Stok, R$ 198

Abajur
Gallery Mini. Leroy 
Merlin, R$ 69,90

Vidros coloridos
Usados como castiçal. 
Bibix, R$ 26 (o azul) e 
R$ 31 (o rosa)

Cofre patinho
Dot Design, R$ 31

Persiana romana
Duas peças de 
0,85 x 2,40 m. 
Carpetão, R$ 950 

Deque de pínus
Três módulos de 
1,50 x 0,30 m ocultam 
a cerâmica. Leroy 
Merlin, R$ 48 cada

Floreira
De madeira, a Roma 
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PREÇOS PESQUISADOS NOS DIAS 4 E 5 DE OUTUBRO, SUJEITOS A ALTERAÇÃO.

➋
➊

➊

➋

{ Figuras 135 e 136
Com área de 42 m2, o 
apartamento decorado pela 
arquiteta Christiane  
Dilly foi equipado em 2010 por  
R$ 25.000 (incluindo todo o 
mobiliário, eletrodomésticos, 
acabamento e objetos de 
decoração). O projeto enxuto 
recebeu móveis compactos e 
tem base neutra. Edição 7.
➊ Detalhe da persiana que 
separa a varanda da sala de 
estar. A arquiteta deu atenção 
especial à decoração do 
pequeno espaço, que recebeu 
floreiras e, quando faz tempo 
bom, futons para relaxar. 
➋ A sala de estar recebeu um 
sofá-cama sem braços para 
otimizar o espaço e mesa 
lateral que abre e fecha. 
Foto: Salvador Cordaro
Produção: Angela Caçapava

Imóvel real 3 — projetado por arquiteta
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Preço e agilidade 
determinaram as escolhas 

❚ Na pressa de se mudar, 

Cristiane priorizou 

modificações que, além 

de baratas, pudessem 

ser feitas rapidamente. 

Uma delas foi a pintura 

de listras no cantinho do 

jantar. As faixas foram 

pintadas de vermelho 

(ref. R109), verde 

(ref. D145) e marrom 

(ref. C165), da Suvinil.

❚ Na troca do piso 

laminado da sala e na 

execução do mobiliário 

da cozinha, a arquiteta 

escolheu um mesmo tom 

de madeira, o que reforça 

a unidade e também 

dá a sensação de espaço. 

❚ Em vez de gesso, 

o rodateto foi feito de 

moldura de isopor colada 

e pintada – método 

mais rápido e limpo.

❚ Uma das poucas 

alterações foi a criação 

dos nichos (1) perto 

da entrada. Com 

cerca de 30 cm 

de profundidade, 

eles recepcionam 

as visitas e dão 

charme à passagem 

entre a cozinha 

e o jantar.

❚ Para ganhar 

amplitude, a moradora 

dispensou a porta 

que comunicava a sala 

com a cozinha (2).
Já entre esta e a 

lavanderia, preferiu 

colocar um modelo 

de vidro (3).

❚ Como os espaços 

são compactos, 

há poucos móveis, 

posicionados de modo 

a não dificultar a 

circulação. “Não 

existe nenhum 

obstáculo para ir da 

porta de entrada à 

varanda”, exemplifica.

COZINHA
2,60 x 1,35 m

BANHEIRO
2 x 2,30 m

QUARTO
3,25 x 2,60 m

SALA
3,90 x 2,55 m
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A reforma dispensou modificações na planta 

Depois

Antes

Nichos de 
gesso acartonado 
Emoldurados na 
parede pintada de 
camurça (ref. C171), 
da Suvinil, exibem 
objetos queridos. 
Gesso Vital, R$ 600

Mesa de jantar
Com tampo de 
vidro e base 
cromada, mede 
95 x 95 cm. 
Lojas KD, R$ 533 
 
Cadeiras
De couro sintético. 
Casas Bahia, 
R$ 299 cada

❚ Cristiane optou por 

isolar a lavanderia atrás 

de uma porta de correr 

de vidro. Coberto com 

uma película adesiva 

branca translúcida, o 

vidro deixa entrar a luz 

natural, mas esconde 

o varal de quem chega 

ao apartamento, já 

que a porta para a 

cozinha foi eliminada.

❚ Saiu o piso cinza e 

entrou um porcelanato 

claro, que multiplica 

a luminosidade.

❚ Os armários brancos 

deram lugar ao 

mobiliário planejado 

em tom de mel.

❚ A bancada agora é de 

granito preto-são-gabriel, 

em uma combinação 

elegante com a parede 

parcialmente revestida 

de pastilhas de 

vidro vermelhas.  

Porta de correr 
de vidro
Duas folhas de 
0,64 x 2,20 m, sendo 
uma fi xa. Vidroart, 
R$ 1 700  

Pastilhas de vidro
Com 2 x 2 cm, 
da Kolorines, 
R$ 144 o m² 

Bancada 
de granito
Mede 2,13 x 0,58 m. 
Telhanorte, R$ 1 138

 
Eletrodomésticos
Cooktop com quatro 
bocas da Continental, 

por R$ 430,49, 
e refrigerador de
403 litros da 
Bosch, por 
R$ 2 335. Fast Shop

Móveis 
planejados
São da Moddular. 
Telhanorte, R$ 6 600  

Piso laminado
O modelo saiu 
de linha. Um 
padrão semelhante – 
o Eucafl oor 
Evidence Nogueira 
Málaga – custa, 
na Madefl oor, 
R$ 72 o m² instalado 
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Preço e agilidade 
determinaram as escolhas 

❚ Na pressa de se mudar, 

Cristiane priorizou 

modificações que, além 

de baratas, pudessem 

ser feitas rapidamente. 

Uma delas foi a pintura 

de listras no cantinho do 

jantar. As faixas foram 

pintadas de vermelho 

(ref. R109), verde 

(ref. D145) e marrom 

(ref. C165), da Suvinil.

❚ Na troca do piso 

laminado da sala e na 

execução do mobiliário 

da cozinha, a arquiteta 

escolheu um mesmo tom 

de madeira, o que reforça 

a unidade e também 

dá a sensação de espaço. 

❚ Em vez de gesso, 

o rodateto foi feito de 

moldura de isopor colada 

e pintada – método 

mais rápido e limpo.

❚ Uma das poucas 

alterações foi a criação 

dos nichos (1) perto 

da entrada. Com 

cerca de 30 cm 

de profundidade, 

eles recepcionam 

as visitas e dão 

charme à passagem 

entre a cozinha 

e o jantar.

❚ Para ganhar 

amplitude, a moradora 

dispensou a porta 

que comunicava a sala 

com a cozinha (2).
Já entre esta e a 

lavanderia, preferiu 

colocar um modelo 

de vidro (3).

❚ Como os espaços 

são compactos, 

há poucos móveis, 

posicionados de modo 

a não dificultar a 

circulação. “Não 

existe nenhum 

obstáculo para ir da 

porta de entrada à 

varanda”, exemplifica.

COZINHA
2,60 x 1,35 m

BANHEIRO
2 x 2,30 m

QUARTO
3,25 x 2,60 m

SALA
3,90 x 2,55 m
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A reforma dispensou modificações na planta 

Depois

Antes

Nichos de 
gesso acartonado 
Emoldurados na 
parede pintada de 
camurça (ref. C171), 
da Suvinil, exibem 
objetos queridos. 
Gesso Vital, R$ 600

Mesa de jantar
Com tampo de 
vidro e base 
cromada, mede 
95 x 95 cm. 
Lojas KD, R$ 533 
 
Cadeiras
De couro sintético. 
Casas Bahia, 
R$ 299 cada

❚ Cristiane optou por 

isolar a lavanderia atrás 

de uma porta de correr 

de vidro. Coberto com 

uma película adesiva 

branca translúcida, o 

vidro deixa entrar a luz 

natural, mas esconde 

o varal de quem chega 

ao apartamento, já 

que a porta para a 

cozinha foi eliminada.

❚ Saiu o piso cinza e 

entrou um porcelanato 

claro, que multiplica 

a luminosidade.

❚ Os armários brancos 

deram lugar ao 

mobiliário planejado 

em tom de mel.

❚ A bancada agora é de 

granito preto-são-gabriel, 

em uma combinação 

elegante com a parede 

parcialmente revestida 

de pastilhas de 

vidro vermelhas.  

Porta de correr 
de vidro
Duas folhas de 
0,64 x 2,20 m, sendo 
uma fi xa. Vidroart, 
R$ 1 700  

Pastilhas de vidro
Com 2 x 2 cm, 
da Kolorines, 
R$ 144 o m² 

Bancada 
de granito
Mede 2,13 x 0,58 m. 
Telhanorte, R$ 1 138

 
Eletrodomésticos
Cooktop com quatro 
bocas da Continental, 

por R$ 430,49, 
e refrigerador de
403 litros da 
Bosch, por 
R$ 2 335. Fast Shop

Móveis 
planejados
São da Moddular. 
Telhanorte, R$ 6 600  

Piso laminado
O modelo saiu 
de linha. Um 
padrão semelhante – 
o Eucafl oor 
Evidence Nogueira 
Málaga – custa, 
na Madefl oor, 
R$ 72 o m² instalado 

➌

➎

➍

➌

➍

➎

{ Figuras 137 e 138
➌ Vista da área de serviço a 
partir da cozinha americana.  
A porta de vidro de correr 
separa os dois ambientes. 
➍ A cozinha tem móveis 
planejados à venda na Telha 
Norte (home-center) e custou 
R$ 6.600. A parede sobre a 
pia recebeu revestimento de 
pastilha (apenas a altura 
de 1 placa, 33 cm). 
Os eletrodomésticos têm 
acabamento de inox (outro 
sonho de consumo da Nova 
Classe Média) e o fogão 
tradicional foi sobsituído por 
cooktop e forno elétrico. 
➎ O padrão dos móveis segue a 
cor do piso laminado eucafloor, 
com alta durabilidade  
e preço de R$ 72 o m2. 
Foto: Salvador Cordaro
Produção: Angela Caçapava

Imóvel real 3 — projetado por arquiteta
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da revista ambientes que realmente exis-
tem. Assim é possível mostrar ao leitor 
possibilidades de uso eficiente dos espaços 
com exemplos que tenham identificação 
estética (aparência) com as suas casas e 
problemática (programa de necessidades) 
semelhante à que eles vivem. “O conheci-
mento da demanda exige um estudo das ro-
tinas domésticas da habitação popular, tanto 
no que se refere às suas necessidades funcio-
nais quanto aos mecanismos de formação de 
preferências” (Folz, 2003). Da mesma forma 
que a matéria de capa evidencia os valores 
dos móveis e equipamentos, as reportagens 
com imóveis reais também expõem os pre-
ços e pontos de venda. Por isso, os ambien-
tes publicados devem, obrigatoriamente, 
ter sido mobiliados pouco tempo antes da 
impressão da revista. Esse fator é outro ele-
mento que dificulta o trabalho de apuração 
dos repórteres. A escolha dos imóveis de-
pende de características de aproveitamento 
de espaço, orçamento e dimensões.      

{ Casa bem-vestida: O diversidade 
brasileira e as diferenças de cultura de acordo 
com as regiões do país inspiraram um seção 
que decora o mesmo ambiente com quatro 
opções diferentes de arranjos. Mantém-se a 
base com móveis neutros — peças mais pe-
sadas — e um decorador propõe diferentes 

conjuntos de objetos para dar personalidade 
ao espaço. A ideia é mostrar aos leitores que 
um mesmo espaço pode sofrer mudança sig-
nificativa de acordo com o gosto de quem o 
ocupa. O intuito tem como alvo o público que 
não possui casa própria e procura personali-
zar os ambientes sem reformas ou adaptações 
que exijam grande investimento.  

{ Antes & Depois: Essa seção mostra 
exemplos de reformas de ambientes e objetos. 
Com casos reais, a revista apropriou-se da lin-
guagem de publicações de moda para mostrar 
as possibilidades de renovação dos espaços ou 
móveis com orçamentos reduzidos. Em toda 
edição, três transformações são mostradas. 
Em revistas de moda e beleza, um especialis-
ta muda o corte de cabelo e propõem roupas 
que valorizem o formato do corpo de uma 
leitora. Na revista popular de decoração, os 
editores mostram através de exemplos reais, 
como é possível transformar um ambiente ou 
objeto. Nesse caso, a reportagem deixa claro 
o processo enfrentado pelo arquiteto (quan-
do há algum) e os donos do imóvel durante 
a mudança. Num espaço chamado “Quanto 
custou” apresenta-se o orçamento detalhado 
usado como exemplo. Caso a reforma modi-
fique a disposição dos objetos, plantas do “an-
tes” e do “depois” são publicadas lado a lado 
para que o leitor faça a comparação.  
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{ Figuras 139, 140 e 141
O mesmo ambiente ganha visual 
diferente com acessórios. O 
conceito da seção Casa Bem 
Vestida é de mostrar ao leitor que 
a escolha de móveis neutros, com 
tons e formas básicos, facilita 
na combinação. O espaço pode 
mudar com a troca de objetos de 
decoração, mais baratos que os 
móveis pesados. Edição 2.   
Fotos: Marcos Lima
Reportagem Visual: Verônica Naka 
e Tatiana Guardian
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❚ A predominância dos tons 

marrons faz com que o ambiente 

seja automaticamente associado ao 

aconchego e ao romantismo de um 

espaço rústico. Os materiais ajudam 

na composição do clima: a fibra 

natural aparece nos pufes e no vaso, 

o abajur é de junco e o tapete de sisal. 

Vale lembrar que a sustentabilidade 

é quem guia a escolha dos materiais 

ecologicamente corretos. 

Cores e padrões em clima retrôVisual rústico com fibras naturais

Casa bem-vestida

Cortina
Marrom, com 
4 x 2,80 m. 
Doural,  R$ 270

Capas de 
almofada
Todas da Etna.
Amarela bordada. 
R$ 29,99
Capa listrada (sofá). 
R$ 17,99 
Capa listrada 
(poltrona). 
R$ 19,99

Almofada 
De crochê de malha. 
Tok & Stok, 

R$ 59,90

Duo de pufes
De fi bra natural. 
Tok & Stok, 

R$ 288

Manta 
De algodão. 
Doural, 

R$ 29,90

Espelho
Katmandu, R$ 55

Abajur 
de junco
Etna, 

R$ 159,90

Vaso de fi bra
Etna, R$ 99,99

Flor rosa
Da Pion Tierra. 
Etna, 

R$ 14,99

Tapete 
de sisal
Modelo Equador, 
1,50 x 2 m. 
Etna, 

R$ 299,90 

❚ Os anos 60 e 70 inspiram a moda 

e, naturalmente, a decoração. Para 

criar um visual com referências dessa 

época, não podem faltar estampas 

de bolas nem acessórios lúdicos, 

como a almofada com formato 

de cachorro e o porta-retratos 

de círculos. O colorido vibrante 

também é fundamental e o toque 

final fica por conta dos objetos retrô, 

como os quadros e o despertador.  

Cortina de fi os
De viscose, 
com 1,10 x 2,30 m. 
Cinerama,

R$ 99,90

Luminária 
de chão
Modelo Aline. 
Tok & Stok, R$ 203

Despertador 
Modelo London. 
Futon & Home, 

R$ 29,80

Porta-retratos
Para nove fotos. 
Imaginarium, 

R$ 29,90

Banqueta roxa
Tok & Stok, 

R$ 29,90

Almofada Pet 
Bassê
De algodão. 
Imaginarium, 

R$ 45

Capa de 
almofada
Com três cores. 
Etna, R$ 29,99

Almofadas
Vermelha. 
Futon & Home, 

R$ 108
Preta e branca, de 
bolas. Tok & Stok, 

R$ 18 

Telas
Com 47,5 x 62,5 cm. 
Urban Arts, 

R$ 98 cada

Tapete 
De polipropileno, 
1,50 x 2 m. Doural, 

R$ 411,66
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Casa bem-vestida

Sala em 4 estilos 
O espaço básico, com sofá claro e poltrona lilás, fica 
irreconhecível com nossas ideias de ambientação. Inspire-se!

❚ Vários países inspiram 

esta composição: os 

futons roxos representam 

o Japão, o tapete é 

indiano e a cortina com 

estampa de mandalas tem 

um pezinho na China. 

Vermelho com acento oriental

minha casa 
Junho de 201050 

Antes

Estampas na sala contemporânea

❚ Flores e arabescos se completam 

nos acabamentos com múltiplas 

texturas usados aqui. Ora as estampas 

são grandes, como no tapete e na 

almofada da poltrona, ora pequenas, 

como na cortina de voal. Para dar 

harmonia e não sobrecarregar 

a mistura, as cores se restringem 

a tonalidades neutras, como 

o branco, o preto e o roxo.  

Manta
De algodão. 
Doural, R$ 29,90

Quadro Le Maroc 
Futon & Home, 

R$ 118

Cortina 
De voal estampado, 
1,10 x 2,30 m. 
Cinerama, 
R$ 98,60

Pufe com capa
Tem bolsos laterais. 
Tok & Stok, 
R$ 119,90

Buda de vidro 
Katmandu, R$ 100

Futon lilás
Com 45 x 45 cm. 
Walmart, 
R$ 12,98 cada

Tapete indiano
De algodão, 1,40 x 2 m.
Etna, 449,90

Capas de 
almofada
Medem 45 x 45 cm.
Vermelha. Tok & Stok, 
R$ 15,50. Verde. 
Cinerama, R$ 21,90

Lanterna laranja 
Cinerama, R$ 92,90

Luminária de chão
Futon & Home, 
R$ 98 

Cortina 
estampada
De voal, com 
1,10 x 2,30 m.
Cinerama, 

R$ 98,60

Abajur
Base Palace Slim, 
com cúpula 
Monarca. 
Tok & Stok, 

R$ 138 

Capas de 
almofada
Modelo Adaga 
(na poltrona). 
Tok & Stok, 

R$ 38 
Cinza 
quadriculada. 
Cinerama,

R$ 29,90
Cinza com fendas. 
Etna, R$ 39,99

Mesa lateral
De madeira 
laqueada. 
Etna, R$ 89,90

Quadros
Modelo Hampton 
(com a capa de Elle), 
30 x 35 cm. 
Futon & Home, 

R$ 128 
Modelo Hipnotic,
43 x 43 cm. 
Tok & Stok, 

R$ 54 
Modelo Castro
(com o carro), 
30 x 30 cm.  
Etna, 
R$ 26,99 

Tapete egípcio
De polipropileno, 
com 1,40 x 2 m. 
Doural, 
R$ 292,05
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❚ A predominância dos tons 

marrons faz com que o ambiente 

seja automaticamente associado ao 

aconchego e ao romantismo de um 

espaço rústico. Os materiais ajudam 

na composição do clima: a fibra 

natural aparece nos pufes e no vaso, 

o abajur é de junco e o tapete de sisal. 

Vale lembrar que a sustentabilidade 

é quem guia a escolha dos materiais 

ecologicamente corretos. 

Cores e padrões em clima retrôVisual rústico com fibras naturais

Casa bem-vestida

Cortina
Marrom, com 
4 x 2,80 m. 
Doural,  R$ 270

Capas de 
almofada
Todas da Etna.
Amarela bordada. 
R$ 29,99
Capa listrada (sofá). 
R$ 17,99 
Capa listrada 
(poltrona). 
R$ 19,99

Almofada 
De crochê de malha. 
Tok & Stok, 

R$ 59,90

Duo de pufes
De fi bra natural. 
Tok & Stok, 

R$ 288

Manta 
De algodão. 
Doural, 

R$ 29,90

Espelho
Katmandu, R$ 55

Abajur 
de junco
Etna, 

R$ 159,90

Vaso de fi bra
Etna, R$ 99,99

Flor rosa
Da Pion Tierra. 
Etna, 

R$ 14,99

Tapete 
de sisal
Modelo Equador, 
1,50 x 2 m. 
Etna, 

R$ 299,90 

❚ Os anos 60 e 70 inspiram a moda 

e, naturalmente, a decoração. Para 

criar um visual com referências dessa 

época, não podem faltar estampas 

de bolas nem acessórios lúdicos, 

como a almofada com formato 

de cachorro e o porta-retratos 

de círculos. O colorido vibrante 

também é fundamental e o toque 

final fica por conta dos objetos retrô, 

como os quadros e o despertador.  

Cortina de fi os
De viscose, 
com 1,10 x 2,30 m. 
Cinerama,

R$ 99,90

Luminária 
de chão
Modelo Aline. 
Tok & Stok, R$ 203

Despertador 
Modelo London. 
Futon & Home, 

R$ 29,80

Porta-retratos
Para nove fotos. 
Imaginarium, 

R$ 29,90

Banqueta roxa
Tok & Stok, 

R$ 29,90

Almofada Pet 
Bassê
De algodão. 
Imaginarium, 

R$ 45

Capa de 
almofada
Com três cores. 
Etna, R$ 29,99

Almofadas
Vermelha. 
Futon & Home, 

R$ 108
Preta e branca, de 
bolas. Tok & Stok, 

R$ 18 

Telas
Com 47,5 x 62,5 cm. 
Urban Arts, 

R$ 98 cada

Tapete 
De polipropileno, 
1,50 x 2 m. Doural, 

R$ 411,66

seção Casa Bem-Vestida 
Ambiente real, adaptado para foto
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{ Figuras 142, 143 e 144
O mesmo ambiente ganha visual 
diferente com acessórios. O 
conceito da seção Casa Bem 
Vestida é de mostrar ao leitor que 
a escolha de móveis neutros, com 
tons e formas básicos, facilita 
na combinação. O espaço pode 
mudar com a troca de objetos 
de decoração, mais baratos que 
os móveis pesados. Nesse caso 
(edição 11), a roupa de cama e a 
cabeceira personalizam o quarto 
de casal. 
Fotos: Luís Gomes
Reportagem Visual: Paulo Lagreca
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Antes e Depois TEXTO DANIELLA GRINBERGAS

REPORTAGEM VISUAL PAULO LAGRECA / FOTOS LUIS GOMES
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Casa bem-vestida

Quatro estilos para 
o canto do casal
Com simples substituições – apenas das peças do enxoval e das cortinas –, é 
possível mudar por completo o visual e a identidade de um quarto. O eterno 
branco, as estampas, o romântico lilás e as cores neutras dão o tom ao ambiente.

minha casa 
Março de 201168 

A pureza do branco, um clássico bem-vindo

❚ Um espaço de base 

neutra oferece inúmeras 

possibilidades para a 

utilização de cores em 

detalhes e acessórios. É 

o caso deste dormitório 

com cama tamanho 

queen size, projeto das 

arquitetas Raquel Melo 

e Camila Caló, de São 

Paulo: entre paredes e 

teto claros, sobressai o 

cinza (Suvinil Selfcolor, 

ref. Z077FECT) atrás da 

cabeceira, formada de 

chapas de MDF tingido 

de tamanhos variados 

(Marcenaria Angra). 

Uma escolha diferente 

é investir no branco 

sobre branco, que ganha 

graça com a mistura 

de texturas – aqui, os 

lençóis são de malha; 

a colcha, de matelassê; 

a manta, de microfibra; 

a cortina, de voal; e há 

ainda uma almofada 

de crochê entre duas 

capas de algodão. 

“Além de o branco 

transmitir a sensação de 

tranquilidade, também 

pode aceitar uma pitada 

de cor sem escapar 

da proposta”, 

recomenda Raquel.

Personalize com estampas para conquistar um ar moderno 

❚ A tendência dos grafismos e dos desenhos geométricos veio 

para ficar. O quarto se transforma com círculos que mesclam 

tons de verde e listras, e o resultado é um ambiente arrojado e 

divertido. “Pequenas intervenções já conferem uma cara nova ao 

espaço, sem gastar muito”, explica o repórter visual Paulo Lagreca. 

Atenção para a cortina, que tem papel importante na composição 

ao acompanhar as cores do enxoval: “Nada de tons muito 

fortes e pesados”, ensina a arquiteta Raquel. 

Jogo de lençol
De malha, o Premier 
é composto de
lençóis com e sem 
elástico e duas fronhas. 
Altenburg, 
R$ 138,50

Colcha 
matelassada
Do mesmo modelo, 
vem com dois porta-
travesseiros. Altenburg, 
R$ 225,50

Capa de almofada 
de crochê
Mede 45 x 45 cm. 
Cinerama, R$ 17,80 

Capas de almofada 
de algodão
Modelo Ernak, 
importado da Índia, 
com 45 x 45 cm. Espaço 
Til, R$ 41 cada

Manta de microfi bra
Aos pés da cama, 
a manta Multi Kallt 
mede 1,30 x 1,80 m. 
Etna, R$ 59,99

Cortina de voal
Cada folha tem 
1,40 x 2,80 m. Cinerama, 
R$ 126,30 o par

Jogo de lençol
O Fashion Shinny 
é formado de lençóis 
com e sem elástico 
e duas fronhas de 
percal 200 fi os. 
MMartan, R$ 229

Edredom 
de percal misto
Ele compõe com a 
mesma linha dos 
lençóis. MMartan, 
R$ 199 

Porta-
travesseiros
Têm 51 x 71 cm 
as peças da linha 
Fashion Shinny, 
vendidas 
separadamente. 
MMartan, 
R$ 29 cada 

Capa de almofada 
de veludo
Quadriculada, no 
tamanho 43 x 43 cm. 
Cinerama, R$ 29,50

Capas de 
almofada
de algodão
Duas peças verdes 
Caxemira, com 
45 x 45 cm. Espaço Til, 
R$ 26 cada

Cortina 
de voal
Mede 1,40 x 2,80 m 
cada folha no 
delicado tom 
de verde. Cinerama, 
R$ 141,80 o par

Jogo de 
lençol
Com estampa 
fl oral de Alexandre 
Herchcovitch, 
o Select Bloom 
Uva forma um 
conjunto de quatro 
peças de percal 
230 fi os: lençol de 
baixo com elástico, 
lençol de cobrir e 
duas fronhas. 
Zelo, R$ 149

Colcha 
matelassada
Dois porta-
travesseiros 
acompanham o 
cobre-leito da 
mesma linha dos 
lençóis. Zelo, R$ 229

Almofadas 
de microfi bra
Medem 45 x 45 cm. 
Zelo, R$ 17,91 cada

Manta de 
microfi bra
Modelo Popcorn 
tamanho solteiro, 
da Neo (Camesa), 
na cor uva. 
Magazine Luiza, 
R$ 99

Cortina 
de algodão
Tem alças 
apropriadas ao uso 
em varão. Cada folha 
mede 1,40 x 2,80 m. 
Cinerama, 
R$ 172,40 o par
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Aposte no lilás para uma decoração romântica na medida certa A elegância atemporal dos tons pastel vai sempre bem

❚ Se o casal estiver na dúvida sobre o estilo em que investir, uma 

alternativa certeira é a combinação de cores neutras, como o 

branco, o verde suave e um matiz café com leite. “É praticamente 

impossível enjoar das tonalidades mais baixas”, justifica Paulo.

Para fugir da monotonia, as listras comparecem: observe 

que a colcha e os porta-travesseiros exibem faixas verticais, 

enquanto as almofadas contrastam pelas linhas no sentido 

horizontal. A combinação fica discreta e aconchegante.

❚ Flores coloridas sobre um forte roxo deixaram o ambiente com um 

visual feminino, porém moderninho. “A estampa da roupa de cama 

desenhada pelo estilista paulistano Alexandre Herchcovitch é uma versão 

mais pop do floral tradicional”, afirma Paulo. Raquel avisa: “O lilás deve 

ser empregado com cuidado. Se for chamativo, procure 

trabalhá-lo para que fique suave”. Nesta composição, a cortina 

translúcida e as tonalidades menos vibrantes no cobre-leito e 

nas almofadas foram fundamentais para equilibrar o conjunto.
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Jogo de lençol
Da Karsten, o modelo 
Maroni vem com 
quatro peças de percal 
200 fi os (lençóis com 
e sem elástico e duas 
fronhas). Sua Casa 
Shop, R$ 160,90

Colcha de 
matelassê
A colcha cobre-leito 
da mesma linha é 
vendida com dois 
porta-travesseiros. Sua 
Casa Shop, R$ 209,90

Almofadas com 
listras cinzentas
As peças do modelo 
Hubli medem 
30 x 40 cm. Espaço Til, 
R$ 40 cada

Capa de cor lisa
Com 45 x 45 cm, 
a Dapoli tem 
detalhes desfi ados. 
Espaço Til, R$ 36

Capa com 
listras marrons
De linho e poliéster, 
com 45 x 45 cm. 
Cinerama, R$ 15,90

Manta de microfi bra
A Popcorn, da Neo 
(Camesa), é marfi m, 
no tamanho casal. 
Caresse, R$ 109,90

Cortina de voal
Cada folha tem 1,40 x 
2,30 m. Cinerama, 
R$ 118 o par

Jogo de 
lençol
Com estampa 
fl oral de Alexandre 
Herchcovitch, 
o Select Bloom 
Uva forma um 
conjunto de quatro 
peças de percal 
230 fi os: lençol de 
baixo com elástico, 
lençol de cobrir e 
duas fronhas. 
Zelo, R$ 149

Colcha 
matelassada
Dois porta-
travesseiros 
acompanham o 
cobre-leito da 
mesma linha dos 
lençóis. Zelo, R$ 229

Almofadas 
de microfi bra
Medem 45 x 45 cm. 
Zelo, R$ 17,91 cada

Manta de 
microfi bra
Modelo Popcorn 
tamanho solteiro, 
da Neo (Camesa), 
na cor uva. 
Magazine Luiza, 
R$ 99

Cortina 
de algodão
Tem alças 
apropriadas ao uso 
em varão. Cada folha 
mede 1,40 x 2,80 m. 
Cinerama, 
R$ 172,40 o par
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Casa bem-vestida

minha casa 
Março de 2011

minha casa 
Março de 2011

Aposte no lilás para uma decoração romântica na medida certa A elegância atemporal dos tons pastel vai sempre bem

❚ Se o casal estiver na dúvida sobre o estilo em que investir, uma 

alternativa certeira é a combinação de cores neutras, como o 

branco, o verde suave e um matiz café com leite. “É praticamente 

impossível enjoar das tonalidades mais baixas”, justifica Paulo.

Para fugir da monotonia, as listras comparecem: observe 

que a colcha e os porta-travesseiros exibem faixas verticais, 

enquanto as almofadas contrastam pelas linhas no sentido 

horizontal. A combinação fica discreta e aconchegante.

❚ Flores coloridas sobre um forte roxo deixaram o ambiente com um 

visual feminino, porém moderninho. “A estampa da roupa de cama 

desenhada pelo estilista paulistano Alexandre Herchcovitch é uma versão 

mais pop do floral tradicional”, afirma Paulo. Raquel avisa: “O lilás deve 

ser empregado com cuidado. Se for chamativo, procure 

trabalhá-lo para que fique suave”. Nesta composição, a cortina 

translúcida e as tonalidades menos vibrantes no cobre-leito e 

nas almofadas foram fundamentais para equilibrar o conjunto.
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Jogo de lençol
Da Karsten, o modelo 
Maroni vem com 
quatro peças de percal 
200 fi os (lençóis com 
e sem elástico e duas 
fronhas). Sua Casa 
Shop, R$ 160,90

Colcha de 
matelassê
A colcha cobre-leito 
da mesma linha é 
vendida com dois 
porta-travesseiros. Sua 
Casa Shop, R$ 209,90

Almofadas com 
listras cinzentas
As peças do modelo 
Hubli medem 
30 x 40 cm. Espaço Til, 
R$ 40 cada

Capa de cor lisa
Com 45 x 45 cm, 
a Dapoli tem 
detalhes desfi ados. 
Espaço Til, R$ 36

Capa com 
listras marrons
De linho e poliéster, 
com 45 x 45 cm. 
Cinerama, R$ 15,90

Manta de microfi bra
A Popcorn, da Neo 
(Camesa), é marfi m, 
no tamanho casal. 
Caresse, R$ 109,90

Cortina de voal
Cada folha tem 1,40 x 
2,30 m. Cinerama, 
R$ 118 o par

seção Casa Bem-Vestida 
Ambiente real, adaptado para foto



m ó v e l  p o p u l a r
Como falar de design Com a nova Classe média 160

{ Figuras 145, 146 e 147
O mesmo ambiente ganha visual 
diferente com acessórios. O 
conceito da seção Casa Bem 
Vestida é de mostrar ao leitor que 
a escolha de móveis neutros, com 
tons e formas básicos, facilita 
na combinação. O espaço pode 
mudar com a troca de objetos 
de decoração, mais baratos que 
os móveis pesados. Nesse caso 
(edição 13), o quarto do bebê 
muda de acordo com o sexo da 
criança e assume 3 versões.  
Fotos: Salvador Cordaro
Reportagem Visual: 
Angela Caçapava

Casa bem-vestida

32 minha casa 
Maio de 2011

Para um visual masculino e moderno, invista no tema esporte

❚ Pais atletas vão gostar de fugir do tradicional azulzinho e 

privilegiar o verde na decoração, enriquecendo-a com motivos 

esportivos. “As pinceladas de azul-marinho, presentes no trocador e 

nos detalhes do enxoval, dão um ar masculino e atual ao quarto”, 

diz Andrea, que sugere cor de menta para a parede atrás da 

cabeceira e erva-doce nas demais. Por questões de segurança, deixe 

o berço sempre distante da janela. Se isso for impossível, mande 

instalar uma tela bem resistente e cortinas que filtrem o vento direto.

Kit de berço 

Modelo Bolas Marinho 
e Verde, feito de tecido 

100% algodão. Padrão 

americano, com seis peças 

(edredom, rolinho, trocador, 

dois protetores laterais e 

um de cabeceira).  

Alô Bebê, R$ 540

Tapete 

A versão da Rebeca  

Baby é feita de poliéster  

(1,30 x 0,70 m).  

Pexudinho, R$ 72,90

Bola colorida 

De tecido atoalhado.  

Alô Bebê, R$ 9,90

Móbile 

Acoplado ao berço 

e acionado por uma 

cordinha, toca música 

clássica. Da Fisher Price. 

Alô Bebê, R$ 99,99 

Porta-fraldas
Economiza espaço, 

pois pode ser fixado na 

parede. De vime branco. 

Pexudinho, R$ 24,90

Cesto de vime
Integra o kit de higiene, 

com cinco peças: há 

também dois potes com 

divisórias para algodão e 

cotonetes, uma tigelinha 

e uma garrafa térmica. 

Pexudinho, R$ 129,90

Caixa colorida 

Modelo Arco-Íris, de papel-

cartão decorado. Off Cina 

Embalagens, R$ 3,50N
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Casa bem-vestida

36 minha casa 
Maio de 2011

Combinação de diferentes texturas traz ares contemporâneos 

P
R

E
Ç

O
S

 P
E

S
Q

U
IS

A
D

O
S

 E
M

 M
A

R
Ç

O
 D

E
 2

0
11

, 
S

U
J
E

IT
O

S
 A

 A
LT

E
R

A
Ç

Ã
O

. 

❚ O espaço predominantemente azul e branco ganha vida com 

os acessórios salpicados de verde, vermelho e lilás. Divertido e 

descolado, o quartinho pode, então, acolher meninos e meninas.  

“O tapete em forma de bola de futebol ainda se associa ao universo 

masculino, mas, contrabalançado com a estampa de toy art do 

revestimento da parede, cria uma atmosfera unissex”, diz Andrea. 

Preste atenção no fato de o tecido colorido revestir apenas uma das 

grandes superfícies. Isso alegra sem carregar demais o cenário.

Kit de berço 

Da Nino e Nina, é 

composto de cinco peças: 

trocador, rolinho, dois 

protetores laterais e  

um de cabeceira. 

Naccache, R$ 548

Almofada azul 
Estampada de peixinhos. 

Hits Kids‘n’Teens, R$ 120

Jogo de fraldinhas
Um cesto com tecido 

xadrez acomoda seis 

paninhos de boca. 

Naccache, R$ 58,90

Almofada verde 

O bicho Alien, grande, 

enfeita a parede. 

Pulepuxe, R$ 109

Apoio de cabeça 

O utensílio vermelho, 

pendurado no berço, é 

destinado à cadeirinha do 

carro. Alô Bebê, R$ 40,90

Tapete 

Pexudinho, R$ 72,90

Almofada de 
amamentação 

Feita de tecido xadrez azul 

(na poltrona). Naccache, 

R$ 88,90 

Garrafinha 

Modelo Pirate. 
Pulepuxe, R$ 75

Tecido na parede 

Algodão Bobyleen, 

com 1,40 m de largura. 

Puppet’s, R$ 3,51 o metro
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Casa bem-vestida

34 minha casa 
Maio de 2011

Branco e bege: elegância garantida para meninas e meninos

❚ Para quem não gosta de muitos enfeites – que tendem a juntar 

pó e podem até causar alergias –, uma ideia eficiente e rápida de 

decoração é o adesivo. “Ele se torna o ponto focal do ambiente, dá 

personalidade e dispensa outros acessórios”, destaca a arquiteta 

paulista. O jogo de berço estampado de poás e o tapete com cara de 

ursinho completam a cena. A limpeza é fácil porque são poucos os 

elementos à vista, além de o piso ser de laminado e os móveis terem 

linhas retas e serem de couro sintético, como a poltrona. 

Kit de berço 

Modelo Medina, de 

algodão bordado com 

aplicação de diferentes 

motivos. Inclui jogo de 

lençol com três peças, 

edredom, almofada, 

trocador, dois protetores 

laterais e um de cabeceira. 

Doninha Baby, R$ 169,99

Travesseiro
De látex. Naccache, 

R$ 39,90 

 

Adesivo 

Feito pelo Ateliê Knoblauch 

por R$ 260 (sob 

encomenda). Há opções 

para pronta-entrega a 

partir de R$ 20 

Manta 

Modelo Bicho Molhado. 

Doninha Baby, R$ 19,99 

Tapete 

De poliéster, no padrão 

Urso, da Rebeca Baby. 

Tem 88 cm de diâmetro. 

Doninha Baby, R$ 79,99 

Kit de higiene
É composto de dois 

potinhos de plástico, 

uma tigelinha, um cesto 

e uma garrafa térmica 

com acabamento de vime 

branco. Pexudinho,  

R$ 124,90

Porta-treco 
Pendurado na pezeira do 

berço, é feito de algodão 

bege (60 x 70 cm).  

Alô Bebê, R$ 81
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seção Casa Bem-Vestida 
Ambiente real, adaptado para foto
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{ Do luxo ao real: Outra seção inspi-
rada em publicações de moda, usa como fonte 
de inspiração cenários de novelas ou ambien-
tes de cinema. Um produtor visual busca no 
mercado de móveis populares objetos seme-
lhantes ao do cenário real exposto na mídia 
e propõe a versão “genérica” de cada item. A 
escolha dos ambientes ocorre junto da asses-
soria de imprensa das principais emissoras da 
televisão. Geralmente, a própria emissora dis-
ponibiliza imagens de divulgação  do cenário 
para a reportagem. 
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Antes & Depois

minha casa 
Maio de 2011

Quanto custou?  
R$ 55

❚ ADESIVO 

VINÍLICO

2 m de Con-Tact 
(Vulcan) no padrão 
Strech, da coleção 
Fashion. Matsumoto, 
R$ 7,34  (R$ 3,67 o 
metro) 

❚ FITA DE PVC

Rolo de 4 m e 22 mm 
de largura. Casa das 
Fitas e Perfis, R$ 8 

❚ COLA DE 

CONTATO

Papelaria 
Universitária, R$ 3,95

❚ PLACA DE 

VIDRO

Mede 60 x 80 cm  
(2 mm de espessura), 
tem bordas lixadas e 
quinas arredondadas. 
MR Artes e Molduras, 
R$ 35

tEXtO FLÁVIA PINHO 

REPORtAGEM VISUAL MARIO MANtOVANNI

Antes

M
obiliei minha casa há 11 anos, quan-
do não tinha filhas e sobravam tem-
po e disposição. Garimpava e refor-
mava itens de brechós e ainda me 

aventurava a produzir móveis simples. Foi o 
caso da mesa de centro da minha antiga sala de 
TV – comprei uma prancha de MDF já cortada 
no tamanho que eu desejava e instalei quatro 
rodízios dos grandes. A peça foi usada durante 
anos, até ser aposentada para dar lugar ao quar-
to de bebê. Mas não é que precisei dela nova-
mente? Estava velha, repleta de manchas. Com 
a aplicação de adesivo colorido executada pelo 
repórter visual Mario Mantovanni, a mesinha 
ficou nova e voltou a ocupar espaço nobre!”

Feita e reciclada
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Confira os detalhes da mudança

❚ O tampo foi lixado e 

limpo com um pano seco. 

❚ Depois de cortar a fita 

de PVC branca com um 

estilete, Mario usou cola 

de contato para fixá-la 

nas bordas, seguindo as 

instruções da embalagem. 

Após 30 minutos de 

secagem, o acabamento 

estava firme.  

❚ O adesivo vinílico, já 

cortado no tamanho certo 

(é aconselhável riscar o 

contorno do tampo no 

verso do Con-tact), deve 

ser colado aos poucos 

para evitar bolhas. “Fixe 

uma das extremidades da 

face colante e puxe a folha 

protetora bem devagar, 

pressionando com um 

pano”, Mario ensina. 

❚ Apoie o vidro sobre o 

adesivo – ele adere sem 

escorregar e protege o 

novo revestimento.

Depois

“Acho legal ver reciclagem 
e restauração de móveis.” 

Angelita Guimarães  
Alves Serra, Cabo Frio, RJ
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Antes & Depois

minha casa 
Maio de 2011

Quanto custou?  
R$ 55

❚ ADESIVO 

VINÍLICO

2 m de Con-Tact 
(Vulcan) no padrão 
Strech, da coleção 
Fashion. Matsumoto, 
R$ 7,34  (R$ 3,67 o 
metro) 

❚ FITA DE PVC

Rolo de 4 m e 22 mm 
de largura. Casa das 
Fitas e Perfis, R$ 8 

❚ COLA DE 

CONTATO

Papelaria 
Universitária, R$ 3,95

❚ PLACA DE 

VIDRO

Mede 60 x 80 cm  
(2 mm de espessura), 
tem bordas lixadas e 
quinas arredondadas. 
MR Artes e Molduras, 
R$ 35

tEXtO FLÁVIA PINHO 

REPORtAGEM VISUAL MARIO MANtOVANNI

Antes

M
obiliei minha casa há 11 anos, quan-
do não tinha filhas e sobravam tem-
po e disposição. Garimpava e refor-
mava itens de brechós e ainda me 

aventurava a produzir móveis simples. Foi o 
caso da mesa de centro da minha antiga sala de 
TV – comprei uma prancha de MDF já cortada 
no tamanho que eu desejava e instalei quatro 
rodízios dos grandes. A peça foi usada durante 
anos, até ser aposentada para dar lugar ao quar-
to de bebê. Mas não é que precisei dela nova-
mente? Estava velha, repleta de manchas. Com 
a aplicação de adesivo colorido executada pelo 
repórter visual Mario Mantovanni, a mesinha 
ficou nova e voltou a ocupar espaço nobre!”
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Confira os detalhes da mudança

❚ O tampo foi lixado e 

limpo com um pano seco. 

❚ Depois de cortar a fita 

de PVC branca com um 

estilete, Mario usou cola 

de contato para fixá-la 

nas bordas, seguindo as 

instruções da embalagem. 

Após 30 minutos de 

secagem, o acabamento 

estava firme.  

❚ O adesivo vinílico, já 

cortado no tamanho certo 

(é aconselhável riscar o 

contorno do tampo no 

verso do Con-tact), deve 

ser colado aos poucos 

para evitar bolhas. “Fixe 

uma das extremidades da 

face colante e puxe a folha 

protetora bem devagar, 

pressionando com um 

pano”, Mario ensina. 

❚ Apoie o vidro sobre o 

adesivo – ele adere sem 

escorregar e protege o 

novo revestimento.

Depois

“Acho legal ver reciclagem 
e restauração de móveis.” 

Angelita Guimarães  
Alves Serra, Cabo Frio, RJ
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{ Figuras 148 e 149
Móvel produzido pelo próprio morador de casa em São Paulo, 
com prancha de MDF e rodízios. Depois de alguns anos com o 
visual bruto da chapa, apenas com camada de verniz, a mesa 
recebeu aplicação de filme plástico sobre o tampo. 
Publicada na seção Antes & Depois, edição 13. 
Fotos: Célia Mari Weiss | Reportagem Visual: Mario Mantovanni

ANTES

DEPOIS

seção antes & depois — ambiente real
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Antes e Depois TEXTO CARINE SAVIETTO / FOTO MARCOS LIMA 

REPORTAGEM VISUAL MARIO MANTOVANNI

minha casa 
Dezembro de 2010

Antes & Depois

❚ Lixe o móvel e limpe o 

pó. Então cubra a peça 

com três demãos de látex 

branco fosco.

❚ Demarque as listras com 

fita crepe larga, de forma 

alternada. Aqui, as larguras 

variam. Acompanhe 

as faixas coloridas, da 

esquerda para a direita: 

8 cm, 4,5 cm, 6 cm, 

4,5 cm, 5 cm, 4,5 cm, 

4,5 cm, 4,5 cm e 2,5 cm. 

Pinte cada listra com duas 

demãos do tom escolhido. 

Neste caso, as cores eleitas 

foram: 6556 (lilás), 6559 

(roxo) e 6939 (turquesa) da 

Sherwin-Williams e 1949 

(azul-claro), 2134 (verde- 

claro) e 0119 (azul-escuro) 

da Lukscolor.

❚ Espere secar, demarque 

as outras listras com a fita 

e pinte da mesma forma. 

Lembre-se de deixar uma 

risca branca de 3 mm entre 

um tom e outro. O verniz 

em spray dá acabamento.

❚ Caso tenha sobras de 

tinta, aproveite-as, como 

fizemos com os tons da 

Lukscolor. Se for comprar, 

prefira embalagens para 

teste, que têm entre 200 

e 400 ml, como as cores 

da Sherwin-Williams. 

Faça igual
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Quanto 
custou? 
R$ 52

❚ TINTA BRANCA

Látex premium fosco 
(900 ml), da Lukscolor. 
STintas, R$ 15

❚ TINTAS 

COLORIDAS

Roxo, lilás e turquesa 
Metalatex fosco 
Prove e Aprove 
(400 ml), da Sherwin-
Williams. Leroy 
Merlin, R$ 7 cada 
(as demais cores 
são sobras)

❚ VERNIZ 

EM SPRAY

Semibrilho (300 ml), 
da Acrilex. Casa da 
Arte, R$ 16

O 
antigo gaveteiro de pau-mar� m já tinha pertencido a  
um escritório de advocacia antes de ir parar no home 
of� ce. Ali, era útil sob o tampo de vidro da escrivani-
nha, mas acabou sem função quando a área foi mo-

dernizada. Então surgiu a ideia: em vez de descartar o móvel, 
por que não usá-lo como cômoda no quarto? Bastou um pou-

co de dedicação para substituir o visual sem graça por uma es-
tampa descolada. A pintura de listras exige paciência porque 
é preciso esperar cada uma delas secar antes de passar para a 
próxima, mas o resultado vale a pena. “Para um efeito ainda 
mais surpreendente, estenda as faixas à parede”, ensina o re-
pórter visual Mario Mantovanni, autor da transformação.

Do escritório ao quarto

60 

Antes e Depois TEXTO CECILIA ARBOLAVE / REPORTAGEM VISUAL MARIO MANTOVANNI

FOTOS MARCOS LIMA

minha casa 
Outubro de 2010

Antes & Depois

❚ TECIDOS 

DE ALGODÃO 
Da Paranatex, os tecidos 
impermeabilizados com 
estampa floral (ref. 
8038, var. 1) e listrada 
(ref. 6336, var. 2) são da 
Summer Collection. Na 
Lamostra Tecidos, saem 
por R$ 42 o metro de 
cada. Com 1,60 m de 
largura, foram usados 
50 cm do primeiro 
(R$ 21) e 40 cm do 
outro (R$ 16,80), em 
um total de R$ 37,80

❚ TINTA SPRAY

Da ColorGin, linha Arts, 
cor amarelo-limão 
(ref. 666). Tem secagem 
rápida. Leroy Merlin, 
R$ 25,99 (350 ml)

Quanto 
custou? R$ 64

N
inguém gosta de 
quebrar a harmo-
nia da decoração 
com uma cadeira 

sem graça, como costumam 
ser as de escritório. Com um 
pouco de esforço e criativida-
de, a peça pode se tornar um 
móvel descolado. Escolha 
a cor para a estrutura e vas-
culhe estampas em lojas de 
tecidos. Vale ousar nas com-
binações, desde que haja ele-
mentos em comum, como a 
mistura feita aqui: listras e 
� orais compartilham amare-
lo, rosa e turquesa. Outra op-
ção é montar um patchwork 
com retalhos de jeans, uma 
cortina esquecida ou sobras 
de tecido. Caso não queira 
se arriscar, contrate mão de 
obra especializada. Para um 
acabamento mais capricha-
do, forre a cadeira com cou-
ro, seguindo a dica de Dóris 
Prado, dona da Equanon, 
que reforma estofados (feito 
com couro, o serviço custa 
em torno de R$ 300).

Cadeira cheia de cor
Antes Depois

Materiais

❚ tinta spray 

❚ tecido: tire as medidas e 

calcule uma margem de 5 cm 

extras de todos os lados. Aqui, 

foram usados dois pedaços de 

50 x 55 cm da estampa floral 

(assento) e dois de 40 x 55 cm 

da listrada (encosto)

❚ tiras de tecido de 5 x 55 cm, 

uma de cada estampa

❚ grampeador de tecido 

(do tipo revólver)

❚ cola branca

Tempo estimado: 

três horas, sem a secagem

1. Com cuidado, desmonte 

a cadeira, separando encosto, 

assento e estrutura. 

2. Elimine a ferrugem com 

uma palha de aço e passe 

pano seco para tirar o pó.

3. Pinte as peças da estrutura 

com tinta spray sobre papel- 

jornal. Dê duas demãos, com 

um intervalo de 30 minutos. 

4. Encape o encosto com 

uma das estampas usando 

o grampeador de tecido. 

Comece pelo lado de trás, 

depois faça o da frente. Fure 

o tecido nas partes onde 

entrarão os parafusos.

5. Para esconder os grampos 

e dar acabamento, dobre a 

tira da outra estampa em três 

e fixe-a com cola branca.

6. Siga os mesmos passos 

para forrar o assento. 

7. Deixe secar por uma noite 

e monte a cadeira novamente.

Conheça o passo a passo da transformação

PREÇOS PESQUISADOS ENTRE 6 E 8 DE SETEMBRO, SUJEITOS A ALTERAÇÃO.
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Antes e Depois TEXTO CECILIA ARBOLAVE / REPORTAGEM VISUAL MARIO MANTOVANNI

FOTOS MARCOS LIMA

minha casa 
Outubro de 2010

Antes & Depois

❚ TECIDOS 

DE ALGODÃO 
Da Paranatex, os tecidos 
impermeabilizados com 
estampa floral (ref. 
8038, var. 1) e listrada 
(ref. 6336, var. 2) são da 
Summer Collection. Na 
Lamostra Tecidos, saem 
por R$ 42 o metro de 
cada. Com 1,60 m de 
largura, foram usados 
50 cm do primeiro 
(R$ 21) e 40 cm do 
outro (R$ 16,80), em 
um total de R$ 37,80

❚ TINTA SPRAY

Da ColorGin, linha Arts, 
cor amarelo-limão 
(ref. 666). Tem secagem 
rápida. Leroy Merlin, 
R$ 25,99 (350 ml)

Quanto 
custou? R$ 64

N
inguém gosta de 
quebrar a harmo-
nia da decoração 
com uma cadeira 

sem graça, como costumam 
ser as de escritório. Com um 
pouco de esforço e criativida-
de, a peça pode se tornar um 
móvel descolado. Escolha 
a cor para a estrutura e vas-
culhe estampas em lojas de 
tecidos. Vale ousar nas com-
binações, desde que haja ele-
mentos em comum, como a 
mistura feita aqui: listras e 
� orais compartilham amare-
lo, rosa e turquesa. Outra op-
ção é montar um patchwork 
com retalhos de jeans, uma 
cortina esquecida ou sobras 
de tecido. Caso não queira 
se arriscar, contrate mão de 
obra especializada. Para um 
acabamento mais capricha-
do, forre a cadeira com cou-
ro, seguindo a dica de Dóris 
Prado, dona da Equanon, 
que reforma estofados (feito 
com couro, o serviço custa 
em torno de R$ 300).

Cadeira cheia de cor
Antes Depois

Materiais

❚ tinta spray 

❚ tecido: tire as medidas e 

calcule uma margem de 5 cm 

extras de todos os lados. Aqui, 

foram usados dois pedaços de 

50 x 55 cm da estampa floral 

(assento) e dois de 40 x 55 cm 

da listrada (encosto)

❚ tiras de tecido de 5 x 55 cm, 

uma de cada estampa

❚ grampeador de tecido 

(do tipo revólver)

❚ cola branca

Tempo estimado: 

três horas, sem a secagem

1. Com cuidado, desmonte 

a cadeira, separando encosto, 

assento e estrutura. 

2. Elimine a ferrugem com 

uma palha de aço e passe 

pano seco para tirar o pó.

3. Pinte as peças da estrutura 

com tinta spray sobre papel- 

jornal. Dê duas demãos, com 

um intervalo de 30 minutos. 

4. Encape o encosto com 

uma das estampas usando 

o grampeador de tecido. 

Comece pelo lado de trás, 

depois faça o da frente. Fure 

o tecido nas partes onde 

entrarão os parafusos.

5. Para esconder os grampos 

e dar acabamento, dobre a 

tira da outra estampa em três 

e fixe-a com cola branca.

6. Siga os mesmos passos 

para forrar o assento. 

7. Deixe secar por uma noite 

e monte a cadeira novamente.

Conheça o passo a passo da transformação

PREÇOS PESQUISADOS ENTRE 6 E 8 DE SETEMBRO, SUJEITOS A ALTERAÇÃO.
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Antes e Depois TEXTO CECILIA ARBOLAVE / REPORTAGEM VISUAL MARIO MANTOVANNI

FOTOS MARCOS LIMA

minha casa 
Outubro de 2010

Antes & Depois

❚ TECIDOS 

DE ALGODÃO 
Da Paranatex, os tecidos 
impermeabilizados com 
estampa floral (ref. 
8038, var. 1) e listrada 
(ref. 6336, var. 2) são da 
Summer Collection. Na 
Lamostra Tecidos, saem 
por R$ 42 o metro de 
cada. Com 1,60 m de 
largura, foram usados 
50 cm do primeiro 
(R$ 21) e 40 cm do 
outro (R$ 16,80), em 
um total de R$ 37,80

❚ TINTA SPRAY

Da ColorGin, linha Arts, 
cor amarelo-limão 
(ref. 666). Tem secagem 
rápida. Leroy Merlin, 
R$ 25,99 (350 ml)

Quanto 
custou? R$ 64

N
inguém gosta de 
quebrar a harmo-
nia da decoração 
com uma cadeira 

sem graça, como costumam 
ser as de escritório. Com um 
pouco de esforço e criativida-
de, a peça pode se tornar um 
móvel descolado. Escolha 
a cor para a estrutura e vas-
culhe estampas em lojas de 
tecidos. Vale ousar nas com-
binações, desde que haja ele-
mentos em comum, como a 
mistura feita aqui: listras e 
� orais compartilham amare-
lo, rosa e turquesa. Outra op-
ção é montar um patchwork 
com retalhos de jeans, uma 
cortina esquecida ou sobras 
de tecido. Caso não queira 
se arriscar, contrate mão de 
obra especializada. Para um 
acabamento mais capricha-
do, forre a cadeira com cou-
ro, seguindo a dica de Dóris 
Prado, dona da Equanon, 
que reforma estofados (feito 
com couro, o serviço custa 
em torno de R$ 300).

Cadeira cheia de cor
Antes Depois

Materiais

❚ tinta spray 

❚ tecido: tire as medidas e 

calcule uma margem de 5 cm 

extras de todos os lados. Aqui, 

foram usados dois pedaços de 

50 x 55 cm da estampa floral 

(assento) e dois de 40 x 55 cm 

da listrada (encosto)

❚ tiras de tecido de 5 x 55 cm, 

uma de cada estampa

❚ grampeador de tecido 

(do tipo revólver)

❚ cola branca

Tempo estimado: 

três horas, sem a secagem

1. Com cuidado, desmonte 

a cadeira, separando encosto, 

assento e estrutura. 

2. Elimine a ferrugem com 

uma palha de aço e passe 

pano seco para tirar o pó.

3. Pinte as peças da estrutura 

com tinta spray sobre papel- 

jornal. Dê duas demãos, com 

um intervalo de 30 minutos. 

4. Encape o encosto com 

uma das estampas usando 

o grampeador de tecido. 

Comece pelo lado de trás, 

depois faça o da frente. Fure 

o tecido nas partes onde 

entrarão os parafusos.

5. Para esconder os grampos 

e dar acabamento, dobre a 

tira da outra estampa em três 

e fixe-a com cola branca.

6. Siga os mesmos passos 

para forrar o assento. 

7. Deixe secar por uma noite 

e monte a cadeira novamente.

Conheça o passo a passo da transformação

PREÇOS PESQUISADOS ENTRE 6 E 8 DE SETEMBRO, SUJEITOS A ALTERAÇÃO.
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Antes e Depois TEXTO CARINE SAVIETTO / FOTO MARCOS LIMA 

REPORTAGEM VISUAL MARIO MANTOVANNI

minha casa 
Dezembro de 2010

Antes & Depois

❚ Lixe o móvel e limpe o 

pó. Então cubra a peça 

com três demãos de látex 

branco fosco.

❚ Demarque as listras com 

fita crepe larga, de forma 

alternada. Aqui, as larguras 

variam. Acompanhe 

as faixas coloridas, da 

esquerda para a direita: 

8 cm, 4,5 cm, 6 cm, 

4,5 cm, 5 cm, 4,5 cm, 

4,5 cm, 4,5 cm e 2,5 cm. 

Pinte cada listra com duas 

demãos do tom escolhido. 

Neste caso, as cores eleitas 

foram: 6556 (lilás), 6559 

(roxo) e 6939 (turquesa) da 

Sherwin-Williams e 1949 

(azul-claro), 2134 (verde- 

claro) e 0119 (azul-escuro) 

da Lukscolor.

❚ Espere secar, demarque 

as outras listras com a fita 

e pinte da mesma forma. 

Lembre-se de deixar uma 

risca branca de 3 mm entre 

um tom e outro. O verniz 

em spray dá acabamento.

❚ Caso tenha sobras de 

tinta, aproveite-as, como 

fizemos com os tons da 

Lukscolor. Se for comprar, 

prefira embalagens para 

teste, que têm entre 200 

e 400 ml, como as cores 

da Sherwin-Williams. 

Faça igual
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Quanto 
custou? 
R$ 52

❚ TINTA BRANCA

Látex premium fosco 
(900 ml), da Lukscolor. 
STintas, R$ 15

❚ TINTAS 

COLORIDAS

Roxo, lilás e turquesa 
Metalatex fosco 
Prove e Aprove 
(400 ml), da Sherwin-
Williams. Leroy 
Merlin, R$ 7 cada 
(as demais cores 
são sobras)

❚ VERNIZ 

EM SPRAY

Semibrilho (300 ml), 
da Acrilex. Casa da 
Arte, R$ 16

O 
antigo gaveteiro de pau-mar� m já tinha pertencido a  
um escritório de advocacia antes de ir parar no home 
of� ce. Ali, era útil sob o tampo de vidro da escrivani-
nha, mas acabou sem função quando a área foi mo-

dernizada. Então surgiu a ideia: em vez de descartar o móvel, 
por que não usá-lo como cômoda no quarto? Bastou um pou-

co de dedicação para substituir o visual sem graça por uma es-
tampa descolada. A pintura de listras exige paciência porque 
é preciso esperar cada uma delas secar antes de passar para a 
próxima, mas o resultado vale a pena. “Para um efeito ainda 
mais surpreendente, estenda as faixas à parede”, ensina o re-
pórter visual Mario Mantovanni, autor da transformação.

Do escritório ao quarto
{ Figuras 150 e 151
Encontrada em hipermercados 
e home-centers a cadeira de 
escritório com cinco rodízios 
geralmente apresenta revestimento 
de tecido sintético pouco durável. 
Com R$ 64 o repórter visual 
Mario Mantovanni transformou a 
peça pintando os componentes de 
plástico com tinta spray amarela 
e revestindo assento e encosto 
com tecido de algodão (da mesma 
linha, com estampas diferentes e 
mesma paleta de cores). 
Fotos: Marcos Lima
Produção: Mário Mantovanni

{ Figuras 152 e 153
O antigo gaveteiro revestido de 
folha de pau-marfim pertenceu 
a um escritório de advogacia. 
Era útil sob o tampo de vidro 
dessa escrivaninha em São Paulo, 
capital. Ganhou a função de 
cômoda depois de receber a 
pintura listrada com tinta látex 
esmaltada que se estende 
para a parede de fundo. 
A transformação teve custo de 
R$ 52 e foi publicada na seção 
Antes & Depois da edição 8. 
Fotos: Marcos Lima
Produção: Mário Mantovanni

ANTES ANTES

DEPOIS DEPOIS

seção antes & depois — objetos reais
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82 83 minha casa 

Maio de 2010

Banho de loja para o banheiro

Antes & Depois TEXTO HELENA DIAS

FOTOS LÉO CALDAS
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❚ Não restou nada 
do original: após a 
reforma, este ambiente 
ficou prático e com 
um visual moderno. 
O melhor é que, 
mesmo assim, a obra 
coube no bolso. 
“Pesquise bastante 
e pechinche”, é a 
dica da proprietária, 
a administradora de 
imóveis Viviane Silva, 
de Recife. A principal 
mudança se deu 

na distribuição das 
peças (veja plantas 
na página ao lado). 
As cerâmicas claras 
do piso e das paredes 
foram combinadas com 
pastilhas coloridas. 
Para a área parecer 
maior, o espelho ocupa 
toda a superfície 
acima da bancada de 
granito. Embaixo dela, 
gavetões com rodízios 
de náilon facilitam na 
hora da limpeza.

❚ PASTILHAS 

DE VIDRO 

Placas de 25 x 25 cm, 
da Glass Mosaic.
Ferreira Costa,
R$ 200

❚ CERÂMICA Classic 
Branco, da Biancogres, 
25 x 35 cm. 
Ferreira Costa,
R$ 400

❚ PISO CERÂMICO 

ESMALTADO 

Abitare Bege, da 
Elizabeth, 50 x 50 cm.
Ferreira Costa,
R$ 200

❚ BANCADA 

Granito preto 
são marcos.
Ponto Chique,
R$ 1 000

❚ GESSO

Lagoa Gesso,
R$ 60

❚ ESPELHO

Quali Vidros,
1,50 x 0,94 m,
R$ 225

❚ BOXE DE VIDRO 

Com portas de correr, 
0,80 x 1,80 m.
Quali Vidros,
R$ 295

❚ CUBA DE APOIO 

Modelo L73 Deca.
Ferreira Costa,
R$ 370

❚ BACIA 

SANITÁRIA 

COM CAIXA 

ACOPLADA 

Deca.
Ferreira Costa,
R$ 300

❚ METAIS Linha 
Targa, Deca.
Ferreira Costa,
R$ 925,50

❚ LUMINÁRIA 

Da Bonin, Atacado 
dos Presentes e 
Construção,
R$ 100

❚ LUMINÁRIA 

PLAFON Da Dimlux,
Atacado dos Presentes 
e Construção,
R$ 100

❚ MÓDULOS  

COM RODÍZIOS 
Tok & Stok, 
R$ 680

❚ CESTAS  

DE PALHA

Mercado de São José,
R$ 70

❚ MATERIAIS 

DIVERSOS

Caixas de tubulação, 
areia, fiação e outros,
R$ 300

❚ MÃO DE OBRA

Severino Gonçalo 
da Silva Filho,
R$ 1 000

Quanto custou? 
R$ 6 225,50

❚ Antes

❚ O mapa do quebra-quebra

 Nesta obra, 
a hidráulica 
também foi 

renovada. 
Assim, aproveitou-

se para trocar a 
posição das peças.

❚ Mudar a pia de lugar pode sair caro. “Para as 
tubulações serem prolongadas, só quebrando 
as paredes”, alerta o engenheiro Sergio P. 
Lima, de São Paulo. Ainda assim, é mais fácil 
do que realocar a bacia, pois o duto de esgoto 
costuma ficar escondido entre o piso e o forro 
do vizinho de baixo, no caso de prédio. 

1,
90

 m

3,05 m

4,30 m2

 O bidê foi 
retirado e a 
pia mudou de 
lugar.

 Dentro do boxe (refletido 
no espelho), foi criado 

um nicho para xampus e 
sabonetes. Repare que o 

fundo dele repete as pastilhas 
em tons de branco e lilás.

“Tentávamos 
comprar 

vários itens 
num mesmo 
lugar para 
negociar 
desconto 
e poder 

parcelar.”
Frederico H. de Freitas 

Benevides e Viviane 
Silva, moradores

Veja a reforma completa deste apartamento em um vídeo feito pelos próprios moradores: na busca digite “Minha Casa em 2010”.
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Sala completa 
e livre de aperto

Antes & Depois

“O segredo da sala é a 
base neutra: eu mantive 

objetos presenteados por 
amigos e conquistei uma 

decoração afetiva.”
Danilo Costa, morador

❚ Ao quitar seu 
apartamento de 
47 m², o jornalista 
paulistano Danilo Costa 
decidiu investir em 
uma decoração mais 
confortável. Reformou 
o sofá e, auxiliado pela 
dupla de designers Aldi 
Flosi e Mayra Navarro, 
mudou as cores das 
paredes, comprou mesa 
e cadeiras e substituiu 
o rack da TV por uma 
estante feita sob 
medida. “O truque foi 
cuidar das proporções 
dos móveis em relação 
à área”, conta Mayra.

❚ Antes

❚ ESTANTE 

Feita sob medida, 
de compensado 
folheado de freijó. 
Marcenaria Armatex, 
3 x R$ 1 150

❚ CORTINA ROLÔ

Modelo Luxaflex 
Milenium M50 Panamá 
(1,80 x 2,60 m). Arthur 

Décor, 3 x R$ 583

❚ ALMOFADAS 

Pernambucanas, 

R$ 19,99 cada

❚ BANCO

Tok & Stok, R$ 62

❚ FUSCA DE METAL

Etna, R$ 109,90

❚ VASO DE METAL 

Tok & Stok, R$ 49,90

Quanto 
custou? 

R$ 4 374,55
+ 2 x R$ 2 093

❚ Sob medida

13 m2

❚ A boa circulação foi garantida 
por um painel criado pelo 
designer Aldi: “A sala é estreita e 
não admitia nada mais profundo 
que 45 cm”. Com 1,80 x 2 m, 
a estante ocupa toda a parede 
e ajuda a organizar a coleção 
de DVDs nas três gavetas.

❚ Poltronas, peças curinga 

❚ Para ter uma sala de jantar com quatro lugares, 
o morador precisaria abrir mão de mais assentos 
no estar. Até que Mayra veio com a solução: usar 
duas cadeiras de acrílico (Montenapoleone) e 
uma dupla de poltronas, que transitam entre as 
áreas conforme a necessidade. Semelhante à mesa 
Tulipa, do designer finlandês Eero Saarinen, o 
modelo redondo tem 90 cm de tampo.

❚ VASO VERDE 
Modelo Condesse, 
de vidro. Tok & Stok, 

R$ 69,90

❚ PASSADEIRA DE 

SISAL Modelo Egipto, 
com 0,70 x 1,80 m. 
Etna, R$ 129,90

❚ TINTA ACRÍLICA 

FOSCA E-Colors 2970, 
da Eucatex (16,2 litros). 
KFK Tintas, R$ 114 

❚ MESA DE JANTAR

Com tampo de mármore 
carrara. City Design, 
3 x R$ 360 

❚ POLTRONAS Modelo 
Nô 57. Fernando 

Jaeger, R$ 818 cada

❚ VASOS DE VIDRO

Modelo Libby (vermelho 
e branco). Etna, 
R$ 14,99 cada

❚ LUMINÁRIA 

ORIENTAL

Futon & Home, R$ 20
3,60 m

4,
30

 m
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Banho de loja para o banheiro

Antes & Depois TEXTO HELENA DIAS
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❚ Não restou nada 
do original: após a 
reforma, este ambiente 
ficou prático e com 
um visual moderno. 
O melhor é que, 
mesmo assim, a obra 
coube no bolso. 
“Pesquise bastante 
e pechinche”, é a 
dica da proprietária, 
a administradora de 
imóveis Viviane Silva, 
de Recife. A principal 
mudança se deu 

na distribuição das 
peças (veja plantas 
na página ao lado). 
As cerâmicas claras 
do piso e das paredes 
foram combinadas com 
pastilhas coloridas. 
Para a área parecer 
maior, o espelho ocupa 
toda a superfície 
acima da bancada de 
granito. Embaixo dela, 
gavetões com rodízios 
de náilon facilitam na 
hora da limpeza.

❚ PASTILHAS 

DE VIDRO 

Placas de 25 x 25 cm, 
da Glass Mosaic.
Ferreira Costa,
R$ 200

❚ CERÂMICA Classic 
Branco, da Biancogres, 
25 x 35 cm. 
Ferreira Costa,
R$ 400

❚ PISO CERÂMICO 

ESMALTADO 

Abitare Bege, da 
Elizabeth, 50 x 50 cm.
Ferreira Costa,
R$ 200

❚ BANCADA 

Granito preto 
são marcos.
Ponto Chique,
R$ 1 000

❚ GESSO

Lagoa Gesso,
R$ 60

❚ ESPELHO

Quali Vidros,
1,50 x 0,94 m,
R$ 225

❚ BOXE DE VIDRO 

Com portas de correr, 
0,80 x 1,80 m.
Quali Vidros,
R$ 295

❚ CUBA DE APOIO 

Modelo L73 Deca.
Ferreira Costa,
R$ 370

❚ BACIA 

SANITÁRIA 

COM CAIXA 

ACOPLADA 

Deca.
Ferreira Costa,
R$ 300

❚ METAIS Linha 
Targa, Deca.
Ferreira Costa,
R$ 925,50

❚ LUMINÁRIA 

Da Bonin, Atacado 
dos Presentes e 
Construção,
R$ 100

❚ LUMINÁRIA 

PLAFON Da Dimlux,
Atacado dos Presentes 
e Construção,
R$ 100

❚ MÓDULOS  

COM RODÍZIOS 
Tok & Stok, 
R$ 680

❚ CESTAS  

DE PALHA

Mercado de São José,
R$ 70

❚ MATERIAIS 

DIVERSOS

Caixas de tubulação, 
areia, fiação e outros,
R$ 300

❚ MÃO DE OBRA

Severino Gonçalo 
da Silva Filho,
R$ 1 000

Quanto custou? 
R$ 6 225,50

❚ Antes

❚ O mapa do quebra-quebra

 Nesta obra, 
a hidráulica 
também foi 

renovada. 
Assim, aproveitou-

se para trocar a 
posição das peças.

❚ Mudar a pia de lugar pode sair caro. “Para as 
tubulações serem prolongadas, só quebrando 
as paredes”, alerta o engenheiro Sergio P. 
Lima, de São Paulo. Ainda assim, é mais fácil 
do que realocar a bacia, pois o duto de esgoto 
costuma ficar escondido entre o piso e o forro 
do vizinho de baixo, no caso de prédio. 

1,
90

 m

3,05 m

4,30 m2

 O bidê foi 
retirado e a 
pia mudou de 
lugar.

 Dentro do boxe (refletido 
no espelho), foi criado 

um nicho para xampus e 
sabonetes. Repare que o 

fundo dele repete as pastilhas 
em tons de branco e lilás.

“Tentávamos 
comprar 

vários itens 
num mesmo 
lugar para 
negociar 
desconto 
e poder 

parcelar.”
Frederico H. de Freitas 

Benevides e Viviane 
Silva, moradores

Veja a reforma completa deste apartamento em um vídeo feito pelos próprios moradores: na busca digite “Minha Casa em 2010”.
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Maio de 2010

78 79 minha casa 

Maio de 2010
minha casa 

Maio de 2010

Sala completa 
e livre de aperto

Antes & Depois

“O segredo da sala é a 
base neutra: eu mantive 

objetos presenteados por 
amigos e conquistei uma 

decoração afetiva.”
Danilo Costa, morador

❚ Ao quitar seu 
apartamento de 
47 m², o jornalista 
paulistano Danilo Costa 
decidiu investir em 
uma decoração mais 
confortável. Reformou 
o sofá e, auxiliado pela 
dupla de designers Aldi 
Flosi e Mayra Navarro, 
mudou as cores das 
paredes, comprou mesa 
e cadeiras e substituiu 
o rack da TV por uma 
estante feita sob 
medida. “O truque foi 
cuidar das proporções 
dos móveis em relação 
à área”, conta Mayra.

❚ Antes

❚ ESTANTE 

Feita sob medida, 
de compensado 
folheado de freijó. 
Marcenaria Armatex, 
3 x R$ 1 150

❚ CORTINA ROLÔ

Modelo Luxaflex 
Milenium M50 Panamá 
(1,80 x 2,60 m). Arthur 

Décor, 3 x R$ 583

❚ ALMOFADAS 

Pernambucanas, 

R$ 19,99 cada

❚ BANCO

Tok & Stok, R$ 62

❚ FUSCA DE METAL

Etna, R$ 109,90

❚ VASO DE METAL 

Tok & Stok, R$ 49,90

Quanto 
custou? 

R$ 4 374,55
+ 2 x R$ 2 093

❚ Sob medida

13 m2

❚ A boa circulação foi garantida 
por um painel criado pelo 
designer Aldi: “A sala é estreita e 
não admitia nada mais profundo 
que 45 cm”. Com 1,80 x 2 m, 
a estante ocupa toda a parede 
e ajuda a organizar a coleção 
de DVDs nas três gavetas.

❚ Poltronas, peças curinga 

❚ Para ter uma sala de jantar com quatro lugares, 
o morador precisaria abrir mão de mais assentos 
no estar. Até que Mayra veio com a solução: usar 
duas cadeiras de acrílico (Montenapoleone) e 
uma dupla de poltronas, que transitam entre as 
áreas conforme a necessidade. Semelhante à mesa 
Tulipa, do designer finlandês Eero Saarinen, o 
modelo redondo tem 90 cm de tampo.

❚ VASO VERDE 
Modelo Condesse, 
de vidro. Tok & Stok, 

R$ 69,90

❚ PASSADEIRA DE 

SISAL Modelo Egipto, 
com 0,70 x 1,80 m. 
Etna, R$ 129,90

❚ TINTA ACRÍLICA 

FOSCA E-Colors 2970, 
da Eucatex (16,2 litros). 
KFK Tintas, R$ 114 

❚ MESA DE JANTAR

Com tampo de mármore 
carrara. City Design, 
3 x R$ 360 

❚ POLTRONAS Modelo 
Nô 57. Fernando 

Jaeger, R$ 818 cada

❚ VASOS DE VIDRO

Modelo Libby (vermelho 
e branco). Etna, 
R$ 14,99 cada

❚ LUMINÁRIA 

ORIENTAL

Futon & Home, R$ 20
3,60 m

4,
30

 m

TEXTO RENATA S. FAGGION 

REPORTAGEM VISUAL CATARINA NOVAES
FOTOS ANDRÉ GODOY
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{ Figuras 154 e 155
Antes & Depois de reformad e 
banheiro realizada em Recife, 
Pernambuco. Com R$ 6.225,50, 
os moradores renovaram 
as instalações hidráulicas, 
revestimento e a disposição do 
cômodo de 4,3 m2. Os módulos 
com rodízios dão da Tok Stok. 
A reforma foi feita sem o auxílio 
de arquiteto ou decorador. 
Foto: Léo Caldas

{ Figuras 156 e 157
A sala e estar de 13 m2 é o 
cômodo principal do apartamento 
de 47 m2 que fica na zona oeste 
da cidade de São Paulo. Com 
projeto dos designers Aldi Flosi 
e Mayra Navarro, a sala ganhou 
estante sob medida (Marcenaria 
Armatex) e o sofá teve tecido e 
estofamento trocados. 
Fotos: André Godoy
Produção: Catarina Novaes

ANTES ANTES

DEPOIS DEPOIS

seção antes & depois — ambientes reais
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Antes e Depois TEXTO VIVIEN HERMES

FOTO MARCOS LIMA

67 minha casa 
Junho de 2010

minha casa 
Junho de 2010

Antes & Depois

N
a refor ma 

deste apar-

t a m e n  t o , 

uma pe  que -

na alte ração deixou 

os varais de roupa 

fora da vista de quem 

está na cozinha. Foi 

criada uma parede di-

visória, formando um 

acesso à lavanderia 

(veja a planta). A boa 

sacada é o vidro seri-

grafado � xo, que per-

mite a entrada de luz 

natural. Os armários 

de MDF, a bancada 

de granito preto-são-

gabriel e os revesti-

mentos são novos, 

com aposta no visual 

preto e branco. “Dei-

xei a paginação do 

piso mais clara para 

o ambiente parecer 

maior”, diz o arquite-

to Cidomar Biancardi 

Filho, de São Paulo. 

❚ Com a nova divisória, a cozinha de 7 m2 

ganhou o prático desenho em L.

BANCADA DE GRANITO

Na cor cinza-nevado, o modelo Lumina, da 
Granicon, mede 1,20 m de comprimento e vem com 

a cuba de inox. Na Telhanorte, por R$ 352,90.

TORNEIRA 

COM AREJADOR

Tem um dispositivo 
que restringe a vazão 
a 6 litros por minuto. 

Da linha Fit, da 
Esteves, sai por 

R$ 98,39 na 
Telhanorte.

CERÂMICA RESISTENTE

A Incefra produz peças de 
41,5 x 41,5 cm. A branca 
(PS 31050) custa R$ 12,50 o m², 
e a cinza (PS 30940), 
R$ 12,90 o m² na C&C.

MÓVEIS PLANEJADOS 
Dois módulos superiores e um 
para micro-ondas custam 
15 x R$ 49,60 na Italínea. O 
gabinete com quatro gavetas e 
duas portas vale 15 x R$ 46,70. 
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Cozinha em ordem

Antes Depois

❚ TORNEIRA

Da Docol. C&C, 
3 x R$ 243,30

❚ BANCADA

Grantec, 
3 x R$ 603,66 

(com colocação)

❚ CUBA DE INOX

Da Franke. C&C, 
3 x R$ 101,66

❚ PORCELANATO

Placas de 40 x 40 cm, 
bianco plus natural 
e nero plus natural 
da Eliane. 
H.M. Matheus,
3 x R$ 1 095,83

❚ ARANDELAS E 

LUZ EMBUTIDA

Laboratório da Luz, 
3 x R$ 666,67

❚ VIDRO 

SERIGRAFADO 

JATEADO

Vidraçaria 
Marchan, 
3 x R$ 153,33

❚ ARMÁRIOS 

De MDF branco, 
com perfil 
de alumínio. 
Marcenaria 
Mosivan, 
3 x R$ 2 913,33 

(com colocação)

Quanto custou? 
R$ 5 778 
+ 2 x R$ 5 778
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Dois ambientes em 9 m2

COZINHA

LAVANDERIA

2,20 m

3,
30

 m

Se você gostou desta cozinha e quer fazer uma parecida 

gastando menos, selecionamos itens semelhantes, com 

precinho camarada.

Faça igual com meno$ dinheiro!

DICA
 

A argamassa para 
assentar cerâmica 
sai mais em conta 
que o rejunte para 

porcelanato!

VÁLVULA PARA PIA

Se optar por uma bancada já com cuba, 
esse item se torna necessário. Da Gtres, 
por R$ 22,59 na Center Líder.
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Cozinha em ordem

Antes Depois

❚ TORNEIRA

Da Docol. C&C, 
3 x R$ 243,30

❚ BANCADA

Grantec, 
3 x R$ 603,66 

(com colocação)

❚ CUBA DE INOX

Da Franke. C&C, 
3 x R$ 101,66

❚ PORCELANATO

Placas de 40 x 40 cm, 
bianco plus natural 
e nero plus natural 
da Eliane. 
H.M. Matheus,
3 x R$ 1 095,83
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Laboratório da Luz, 
3 x R$ 666,67

❚ VIDRO 

SERIGRAFADO 

JATEADO

Vidraçaria 
Marchan, 
3 x R$ 153,33

❚ ARMÁRIOS 

De MDF branco, 
com perfil 
de alumínio. 
Marcenaria 
Mosivan, 
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(com colocação)
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Dois ambientes em 9 m2

COZINHA

LAVANDERIA

2,20 m

3,
30

 m

Se você gostou desta cozinha e quer fazer uma parecida 

gastando menos, selecionamos itens semelhantes, com 

precinho camarada.

Faça igual com meno$ dinheiro!

DICA
 

A argamassa para 
assentar cerâmica 
sai mais em conta 
que o rejunte para 

porcelanato!

VÁLVULA PARA PIA

Se optar por uma bancada já com cuba, 
esse item se torna necessário. Da Gtres, 
por R$ 22,59 na Center Líder.

{ Figuras 158 e 159
Antes & Depois de cozinha projatada pelo arquiteto 
Cidomar Biancardi, realizada em São Paulo. Com 9 m2, 
o cômodo ganhou divisória entre a área de cocção e 
lavanderia, armários sob medida e bancada de granito. 
Foto: Marcos Lima

ANTES

DEPOIS
seção antes & depois — ambientes real
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Antes e Depois REPORTAGEM VISUAL MARIO MANTOVANNI

TEXTO DANIELA LAPETINA / FOTOS LEVI MENDES JR.

91 minha casa 
Dezembro de 2010

minha casa 
Dezembro de 2010

Antes & Depois

A
o comprar seu primei-
ro imóvel, o engenhei-
ro de produção Bruno 
Helzel, de São Paulo, 

queria um apartamento usado 
que só precisasse de ajustes, 
para onde pudesse se mudar 
logo. Mas, quando se tem irmão 
e cunhada arquitetos, nunca é 
assim! Cláudio Helzel e Vivian 
Tonglet convenceram Bruno a 
fazer pequenas mudanças que 

seriam recompensadoras e não 
exigiriam muito. “Eles me pas-
saram os custos e o prazo. E 
acertaram na mosca: tudo � cou 
pronto em 45 dias.” Uma das 
principais intervenções ocorreu 
no banheiro. Único na casa e 
visível da sala, o ambiente man-
teve piso, azulejos e vaso, porém 
recebeu pastilhas, pintura mar-
rom e bancada que o deixaram 
muito mais charmoso. 

Tudo em ordem 
no banheiro

❚ MARCENARIA

Gabinete e espelho. 
Marcenaria Monte 
Cristo, R$ 1 666,75 

❚ BANCADA

De mármore redondo 
thassos lazza. 
Pedras Karina, R$ 630

❚ MÃO DE OBRA

Assentamento de 
pastilhas e pintura. 
João Cristovão 
Severo, R$ 450

❚ CUBA 

Modelo de embutir 
L701, da Deca. Leroy 
Merlin, R$ 232,04

❚ METAIS

Da Deca, ducha 
Aquaplus (R$ 482,90) 
e torneira Link (1197 
C LNK) (R$ 120,50). 
Leroy Merlin

❚ PASTILHAS 

DE VIDRO

Block, da Eliane. Oito 
placas de 30 x 30 cm. 
Leroy Merlin, R$ 520

 ❚ TINTA MARROM

SW 7047, da 
Sherwin-Williams, 
3,2 litros. Nicom, R$ 66,81 

PREÇOS PESQUISADOS EM OUTUBRO DE 2010, SUJEITOS A ALTERAÇÃO. 
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Quanto 
custou?
R$ 4 169

Antes

Depois

Bancada esperta em 3 m²

Sem bagunça: a marcenaria planejada libera a pia

❚ Na parte mais ampla, a bancada tem 52 cm de 

profundidade. Depois recua (1), dando espaço ao 

vaso, mas segue acompanhando os painéis de espelho 

❚ Além de trazer 

amplitude, a dupla de 

espelhos de 80 x 84 cm 

esconde um segredo 

bem bolado: um deles 

é um armário. Seus 

8 cm de profundidade 

acomodam com folga os 

produtos de uso pessoal 

de Bruno. “O banheiro 

aparece muito, é bom 

ter onde guardar tudo.” 

❚ O gavetão de roupa 

suja ocupa o vão à 

esquerda do sifão da pia. 

O restante é aproveitado 

por uma prateleira 

fechada com uma 

portinha, seguida por 

duas gavetas. Note que 

recortes na marcenaria 

formam os puxadores. 

❚ Na lateral do 

gabinete, um nicho 

(10 cm de profundidade) 

embute  um revisteiro

e duas papeleiras. 
Vasinhos de dinheiro-em-penca (Garden Sul, R$ 2,50 cada), em cachepôs de alumínio (Tok & Stok, R$ 3,90 cada), 
decoram a prateleira acima da bacia. Os potes de higiene na bancada são da Coza. 

na forma de uma 

prateleira de 10 cm 

de profundidade. 

No total, a peça 

de mármore tem 

1,60 m de extensão.

Digite “banheiros pequenos” na busca e veja outros projetos.

BANHEIRO
1,20 x 2,50 m
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BANHEIRO
1,20 x 2,50 m

{ Figuras 160 e 161
Antes & Depois de banheiro projetado pelos 
arquitetos Claudio Helzel e Vivian Tomglet em 
São Paulo. O ambiente de 3 m2 ganhou novo 
revestimento, gabinete sob medida ((Marcenaria 
Monte Cristo). A reforma custou R$ 4.169.  
Foto: Levi Mendes Jr.
Produção: Mario Mantovanni

ANTES

DEPOIS
seção antes & depois — ambientes real
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Peça curinga TEXTO MONICA KEIKO / REPORTAGEM VISUAL MARIO MANTOVANNI

FOTO CACÁ BRATKE
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Tudo pendurado!

Itens à vista na cozinha Banheiro prático e unissex

minha casa 
Agosto de 2010

Quer um jeito simples de colocar a casa em ordem? Então volte até a página 
22 e aprenda a fazer estes delicados cabideiros. E dê novos usos a eles: 

aqui, organizam utensílios na cozinha e acessórios no banheiro!

❚ BATEDOR DE 

INOX Artmix, R$ 16 

❚ CAÇAROLA

Armarinhos Fernando, 
R$ 23,50

❚ AMASSADOR 

DE INOX Da Brinox. 
Artmix, R$ 18,90

❚ PANO DE PRATO 
Jogo com 
quatro unidades. 
Camicado, R$ 25

❚ LATA 

ESTAMPADA

Bacco’s, R$ 49,80 

❚ GARRAFA 

TÉRMICA 
Bella, de 750 ml. 
Preçolandia, R$ 34,80

❚ BALCÃO COM 

TRÊS PORTAS

Modelo Wood, 
da Kappesberg, 
feito de MDF 
(1,20 x 0,52 x 0,83 m*). 
Móveis Pinheiro, 
R$ 336,83

❚ TAMPO 

Também de MDF, 
modelo Urban, 
da Kappesberg 
(1,20 x 0,52 x 0,03 m). 
Móveis Pinheiro, 
R$ 123,31

❚ ESPELHOS 
Levam moldura de 

resina pintada na cor 
branco-provence. 

Tok & Stok, 
R$ 24 cada

❚ LAVATÓRIO

Modelo Targa, 
de cerâmica, com 

45,5 cm de largura, 
da Deca. Leroy 

Merlin, R$ 51,95

❚ COLUNA 
Modelo Targa, 

com 60,5 cm de 
altura, da Deca. 

Leroy Merlin, 
R$ 19,92

❚ TORNEIRA

Modelo Swan, da 
Lorenzetti. Leroy 

Merlin, R$ 114,88 

❚ SABONETEIRA

Bacco’s, R$ 33,80 

❚ JOGO DE 

TOALHAS

Com duas peças 
de algodão. 

MMartan, R$ 72

❚ ROUPÃO 

DE BANHO

Modelo Sun, 
da Buddemeyer, 

com capuz e zíper. 
Zelo, R$ 99 P
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Cavalete multiúso
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minha casa 
Julho de 2010

Você já pensou que essa peça pode ser mais que um apoio para o tampo da 
mesa? Aqui, o cavalete de MDF laqueado de branco, com 60 x 25 x 74 cm* 

(linha Libro, por R$ 99 na Meu Móvel de Madeira), ganha novas funções: deixa 
utensílios à mão na hora do churrasco e faz as vezes de criado-mudo no quarto.

Praticidade na churrasqueira

❚ CONJUNTO 

PARA 

CHURRASCO

O kit da Stolf 
vem com três 
espetos, uma 
faca e um garfo. 
Havan.com.br, 

2 x R$ 19,95     

❚ TÁBUA 

DE CARNE

Da Behling, feita 
de madeira de 
reflorestamento. 
Lazershop.com.br, 

R$ 44

❚ KIT 

CAIPIRINHA

Com base de 
madeira, socador 
e copo de vidro. 
Artmix, R$ 45,90 

❚ SUPORTE 

E TALHERES

Da Rojemac, 
com 16 peças. 
Armarinhos 

Fernando, 

R$ 29,99 

❚ COOLER

O modelo 
Tampinhas, da 
Anabell, acomoda 
42 latas. 
Artmix, R$ 259

Mesa ao lado da cabeceira

❚ LUMINÁRIA

A Basic, 
de alumínio, 

tem 36 cm 
de altura. 

Futon & Home, 

R$ 49,90    

❚ DESPERTADOR

Modelo London, 
com 10 cm 

de diâmetro. 
Futon & Home, 

R$ 29,90      

❚ CAMA DE 

SOLTEIRO

De MDF. No site 

da Móveis 

Pinheiro, 

10 x R$ 39,99           

❚ JOGO DE 

CAMA COM 

EDREDOM

Padrão solteiro, 
linha Summer, 

da Trisoft. 
Aconchego 

Decorações, 

R$ 238,90

❚ CARPETE

Modelo 
Mainstreet, de 
poliéster com 

acabamento buclê. 
Tabacow, R$ 100 

o m² instalado
PREÇOS PESQUISADOS EM MAIO DE 2010, SUJEITOS A ALTERAÇÃO.

{ Peça curinga: Para fechar a edição, 
monta-se um cenário duplo dentro de es-
túdio que possa acomodar o mesmo objeto 
em realidades diferentes. Exemplos: a mes-
ma poltrona pode ser colocada no quarto 
ou na sala, dependendo da necessidade do 
usuário. Uma estante pode acomodar lou-
ças ou livros, dependendo do ambiente que 
ocupa. A ideia é explorar a multifunciona-
lidade e flexibilidade que os objetos podem 
ter. Isso é passado para o leitor como pre-
missa durante a escolha de um móvel ou 
eletrodoméstico. Quanto mais funções e 
formatos o mesmo item puder acumular, 
mais útil será dentro do espaço. A quan-
tidade de objetos depende do uso variado 

que cada item dentro da casa pode ter. “A 
flexibilidade é uma exigência básica quan-
do se trata de móveis para pequenos espa-
ços. Um móvel que não ofereça flexibilida-
de em sua locomoção ou em sua forma de 
uso adapta-se mal em ambientes reduzidos” 
(Folz, 2003). Uma mesa com rodízios pode 
servir de criado-mudo no quarto, mesa de 
canto ou de centro na sala, ou funcionar 
como um aparador de emergência na sala 
de jantar ou cozinha. “O mobiliário adap-
tável permite que os espaços sejam rapida-
mente alterados e transformados. Assim se 
cria um apartamento prático e funcional, 
adaptável e flexível, onde a falta de espaço 
não constitui obstáculo” (Campos, 2008).  

{ Figura 162
Foto produzida em estúdio para 
a seção Peça Curinga. O mesmo 
móvel pode ser usado em dois 
cômodos diferentes, com usos 
distintos. Cenário montado com 
cabideiros feitos a partir de frentes 
de gavetas de móvel antigo.
Foto: Cacá Bratke
Produção: Mário Mantovanni

{ Figura 163 
Foto produzida em estúdio para 
a seção Peça Curinga. O mesmo 
móvel pode ser usado em dois 
cômodos diferentes, com usos 
distintos. Cenário montado. 
Cavalete branco de MDF 
laqueado, da Meu Móvel 
de Madeira (loja virtual). 
Foto: Cintia Sanchez
Produção: Mário Mantovanni



m ó v e l  p o p u l a r
Como falar de design Com a nova Classe média 167

Peça curinga TEXTO CECILIA ARBOLAVE E MONICA KEIKO (COLABORAÇÃO)

REPORTAGEM VISUAL MARIO MANTOVANNI / FOTO CACÁ BRATKE

98 

Mesinha para dois cantos

Apoio versátil no estar Comodidade no quarto

minha casa 
Fevereiro de 2011

O criado-mudo deve ficar a cerca de 10 cm da cama, medida confortável segundo 
o arquiteto Marcelo Rosset, de São Paulo. Mas pode conquistar outro ambiente, 

a exemplo da sala, onde atua como mesa lateral. De cumaru, o Noa 
(55 x 35 x 60 cm*) vale R$ 459 nos endereços paulistanos da loja Fernando Jaeger.

❚ CORTINAS Tanto 
a Gabana (lisa) como 
a Barroco (listrada) 
medem 2,80 x 1,50 m 
e são de algodão. 
C&C, R$ 55,90 e 
R$ 49,90 cada folha, 
respectivamente

❚ POLTRONA COM 

CAPA Modelo Júlia 
(78 x 70 x 90 cm). 
Beity Design, R$ 850

❚ MESINHA DE 

NOTEBOOK De aço 
cromado, a LapTable 
(64 x 90 x 69 cm) 
serve de suporte a 
computadores portáteis. 
Fnac , 10 x R$ 59,99

❚ NETBOOK 
Modelo D250, da Acer. 
Americanas.com , 
12 x R$ 104,08

❚ PORTA-RETRATOS 
O quadrado é para 
fotos 8 x 8 cm. 
Bacco’s, R$ 65,60. 
O de baixo leva 
imagens 10 x 15 cm. 
C&C, R$ 22,80 

❚ PISO LAMINADO 
Modelo Vintage, 
na cor ébano, da 
Durafloor. Corti-Luz, 
R$ 98 o m2 instalado 

❚ QUADROS 
Têm 40 x 50 cm. 

Etna , R$ 29,99 cada 

❚ GARRAFA 

DE CERÂMICA 
Modelo Vaca no 

Pasto, de 750 ml. 
Futon & Home, R$ 48

❚ ABAJUR DE 

PLÁSTICO O Mush é 
para lâmpadas de até 

25 w. Etna , R$ 29,99

❚ ALMOFADA 
Mede 50 x 50 cm. 

A Carneiro Home, R$ 65

❚ TRAVESSEIROS 
De látex flocado, são 

da Copespuma.
 Walmart, R$ 46 cada 

❚ ROUPA DE CAMA 
O porta-travesseiro 

(50 x 70 cm) e a colcha 
(2,20 x 2,40 m) de 

algodão integram a 
linha Piquet Favo. Zelo, 

R$ 19,90 e R$ 59,90, 
respectivamente

❚ CAMA DE 

SOLTEIRO Modelo 
Graf. Tok & Stok, R$ 625

❚ TAPETE DE NÁILON 
O Alasca mede 

1,50 x 2 m. C&C, R$ 459 
* LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA.
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{ Figura 164
Foto produzida em estúdio para 
a seção Peça Curinga. O mesmo 
móvel pode ser usado em dois 
cômodos diferentes, com usos 
distintos. O criado mudo de 
madeira cumaru tem uso original 
no quarto e assume a função 
de mesa lateral na sala.  
Foto: Cacá Bratke
Produção: Mário Mantovanni
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{ Figura 166
Fotos produzidas em estúdio para 
a seção Peça Curinga. O mesmo 
móvel pode ser usado em dois 
cômodos diferentes, com usos 
distintos. A barra metálica de inox, 
usada em cozinhas para pendurar 
utensílios é usada no hall de 
entrada como mancebo. 
Fotos: Cacá Bratke
Produção: Mário Mantovanni.

{ Figura 167
Fotos produzidas em estúdio para 
a seção Peça Curinga. O mesmo 
móvel pode ser usado em dois 
cômodos diferentes, com usos 
distintos. A cadeira inspirada na 
poltrona Swan, de Arne Jacobsen, 
complementa a decoração da sala 
de estar com pouco volume e serve 
como apoio no domritório do casal. 
Peça à venda nas Casas Bahia.   
Fotos: Alan Teixeira
Produção: Rose Santos
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Varão mais que útil

Tudo à mostra na cozinha Deixe pendurado no hall

minha casa 
Janeiro de 2011

Além de prática, a barra de inox com 80 cm e seis ganchos faz bonito sobre a 
bancada da cozinha, exibindo os utensílios de um jeito organizado. E não deixa 

por menos no hall de entrada, onde funciona como um inusitado cabideiro 
para guarda-chuva, casacos e chaves. Da Brinox, custa R$ 45,50 na Doural.

❚ PORTA-TEMPEROS

De ferro, tem ímã na 
base dos recipientes. 
Futon & Home, R$ 26,80

❚ ESPÁTULA E JARRA

Tok & Stok, R$ 25,50 e 

R$ 65, respectivamente

❚ COPOS DE VIDRO

A Carneiro Home, 
R$ 18 cada

❚ BANDEJA 
De melamina. 
Bacco’s, R$ 29,80

❚ APARADOR Modelo 
Console Acapulco 
(1,25 x 0,46 x 0,90 m*). 
Beity Design, R$ 450

❚ ARTE NA PAREDE

Pratos de sobremesa 
(19 cm) pintados por Rosa 
Maria Piatti. A Carneiro 
Home, R$ 28 cada

❚ LUVA E CONCHA

Bacco’s, R$ 9,50 
e R$ 12,90

❚ BALDE 
Com 21 cm de altura. 
Futon & Home, R$ 78

❚ TAPETE DE ALGODÃO

Mede 40 x 60 cm. 
Futon & Home, R$ 19,80

❚ ESPELHOS

Dois conjuntos 
com quatro peças 

hexagonais cada. Etna, 
R$ 24,99 o maior 

(23 x 20 cm) e R$ 19,99 
o menor (17 x 15 cm)

❚ RELÓGIO 

DE PAREDE

De plástico e 
alumínio, com 24 cm 

de diâmetro. 
C&C, R$ 29,90

❚ VASOS 

COLORIDOS

O modelo Terracota 
(17 x 15 cm), da 
Casanova, é de 

cerâmica pintada. 
C&C, R$ 10,90 cada

❚ APARADOR 

O móvel de madeira 
(98 x 50 x 80 cm) leva 
acabamento laqueado. 
Osvaldo Antiguidades, 

R$ 1000

❚ MALETA VINTAGE

Modelo New York, 
com 29 x 10 x 25 cm. 

Bacco’s, R$ 79,60

❚ GUARDA-CHUVA

Também nas 
cores cinza e azul. 
Tok & Stok, R$ 95
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Peça curinga

Mesa com dupla função

Comodidade no home office Sala de jantar prática

minha casa 
Setembro de 2010

Já imaginou ter um móvel no home office que fique igualmente bem 
na sala de jantar? O revestimento melamínico da mesa Conde 

(1,20 x 0,70 x 0,75 m*, por R$ 349 na Etna) é resistente e fácil de limpar. 
“Uma peça entre 70 e 75 cm de altura tem a medida certa para cumprir 

os dois papéis”, completa a decoradora Sofia Smaletz, de São Paulo.

❚ ESTANTE

Modelo Multi-uso, 
da Zanzini. 
No site do 
Walmart, R$ 209

❚ NOTEBOOK

Ultrafino 
Platinum, 
da Positivo. 
Americanas.com, 
12 x R$ 316,58

❚ CADEIRA 
Modelo Fusion. 
No site do Extra, 
R$ 127,88

❚ LUMINÁRIA 

ARTICULADA

A peça é da 
Philips. Lustres 
Yamamura, 
R$ 69,58

❚ RELÓGIO

Versão de ferro 
com acabamento 
cromado. 
Futon & Home, 
R$ 88

❚ CAIXAS 

DE PAPELÃO

Com estampa 
xadrez. Extra, 
R$ 12,50 a maior 
e R$ 8,49 a menor

❚ CADEIRAS 

Modelo Bunnie. Tok & 
Stok, R$ 209,52 cada 

❚ GALHETEIRO

Doural, 
R$ 28,50 o par

❚ APARELHO 

DE JANTAR

Com 20 peças. 
Porcelanas Lu, 

R$ 319,90

❚ TAÇAS

Modelo Jasmin, de 
250 ml. Armarinhos 

Fernando, 
R$ 4,30 cada

❚ JOGO 

AMERICANO

Feito de plástico. 
Camicado, 

R$ 19,80 cada 

❚ CORTINA

A Raya tem duas folhas 
de 1,50 x 2,80 m. 
Tok & Stok, R$ 99

❚ PISO VINÍLICO

O Ambienta Cabreúva, 
da Tarkett Fademac, 

imita madeira. 
American Pisos, 

R$ 86,80 o m² 
não instalado.
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Peça curinga

Mesa com dupla função

Comodidade no home office Sala de jantar prática

minha casa 
Setembro de 2010

Já imaginou ter um móvel no home office que fique igualmente bem 
na sala de jantar? O revestimento melamínico da mesa Conde 

(1,20 x 0,70 x 0,75 m*, por R$ 349 na Etna) é resistente e fácil de limpar. 
“Uma peça entre 70 e 75 cm de altura tem a medida certa para cumprir 

os dois papéis”, completa a decoradora Sofia Smaletz, de São Paulo.

❚ ESTANTE

Modelo Multi-uso, 
da Zanzini. 
No site do 
Walmart, R$ 209

❚ NOTEBOOK

Ultrafino 
Platinum, 
da Positivo. 
Americanas.com, 
12 x R$ 316,58

❚ CADEIRA 
Modelo Fusion. 
No site do Extra, 
R$ 127,88

❚ LUMINÁRIA 

ARTICULADA

A peça é da 
Philips. Lustres 
Yamamura, 
R$ 69,58

❚ RELÓGIO

Versão de ferro 
com acabamento 
cromado. 
Futon & Home, 
R$ 88

❚ CAIXAS 

DE PAPELÃO

Com estampa 
xadrez. Extra, 
R$ 12,50 a maior 
e R$ 8,49 a menor

❚ CADEIRAS 

Modelo Bunnie. Tok & 
Stok, R$ 209,52 cada 

❚ GALHETEIRO

Doural, 
R$ 28,50 o par

❚ APARELHO 

DE JANTAR

Com 20 peças. 
Porcelanas Lu, 

R$ 319,90

❚ TAÇAS

Modelo Jasmin, de 
250 ml. Armarinhos 

Fernando, 
R$ 4,30 cada

❚ JOGO 

AMERICANO

Feito de plástico. 
Camicado, 

R$ 19,80 cada 

❚ CORTINA

A Raya tem duas folhas 
de 1,50 x 2,80 m. 
Tok & Stok, R$ 99

❚ PISO VINÍLICO

O Ambienta Cabreúva, 
da Tarkett Fademac, 

imita madeira. 
American Pisos, 

R$ 86,80 o m² 
não instalado.
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{ Figura 165 (à esquerda)
Foto produzida em estúdio para 
a seção Peça Curinga. O mesmo 
móvel pode ser usado em dois 
cômodos diferentes, com usos 
distintos. A mesa de escritório 
metálica com revestimento de 
pintura melamínica se transforma 
em mesa de jantar.   
Fotos: Cintia Sanchez
Produção: Mário Mantovanni

seção Peça Curinga — ambientes produzidos
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Ele está de volta

Lugar para as bebidas na sala Mobilidade no escritório

minha casa 
Novembro de 2010

O antigo carrinho de chá sobrevive à passagem do tempo graças 
à sua versatilidade. Na sala, rouba a cena como bar; no home office, 
vira mesa de apoio. Moderninho, dobrável e com rodízios, o modelo 

de metal Roama (60 x 60 x 72,5 cm*) vale R$ 249,90 na Etna.

❚ VASOS ALTOS

NO CHÃO 
O preto tem 
50 cm de altura, 
e o transparente, 
70 cm. Futon & Home, 
R$ 188 e R$ 108, 
respectivamente

❚ TAPETE 
Com 1,50 x 0,90 m. 
Kyowa, R$ 540 

❚ BANDEJA 
A Split mede 
30 x 30 cm. 
Tok & Stok, R$ 76 

❚ VASINHO 

PRETO 
De vidro. Tok & Stok, 
R$ 39,90  

❚ COQUETELEIRA 
De inox. 
Multicoisas, R$ 44,90 

❚ COPINHOS 
Os coloridos, de 
plástico, são de 
lojas de R$ 1,99. 
Os de vidro, da 
M. Dragonetti, 
R$ 8,60 cada 

❚ COPOS 
Para martíni 
(R$ 39,90) e 
uísque (R$ 4,50). 
M. Dragonetti

❚ RELÓGIO 

DE PAREDE

O Time-Machine tem 
15 cm de diâmetro. 

Tok & Stok, R$ 18

❚ MURAL 

DE RECADOS

De metal (90 x 60 cm). 
Etna, R$ 77,99 

❚ ORGANIZADORES 

AMARELOS

São vários os 
tamanhos e formatos 

das caixinhas. 
Hime-ya, de 

R$ 5 a R$ 12 

❚ ORGANIZADOR 

DE PAPEL

Na cor azul. 
Tok & Stok, R$ 79,90 

❚ MESA

A Reta combina base 
de aço e tampo 

de laminado 
(1,20 x 0,68 m).

LM Prime, R$ 330 

❚ CADEIRA

Modelo giratório 
e com regulagem 

de altura.
 LM Prime, R$ 180 

❚ LUMINÁRIA 
A Pino é articulada. 
Tok & Stok, R$ 175 P
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* LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA.

{ Figura 168
Foto produzida em estúdio para a seção Peça Curinga. O mesmo 
móvel pode ser usado em dois cômodos diferentes, com usos 
distintos. Carrinho de chá antigo pintado com tinta óleo. Na sala, 
tem a funcão original. No home-office, assyne as veses de mesa 
de apoio. Os rodízios aumentam a versatilidade do móvel. 
Foto: André Fortes | Produção: Tatiana Guardian e Verônica Naka
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{ Na medida: Abordar a questão da 
ergonomia para leitores da Nova Classe 
Média foi um desafio para os editores da 
revista. A solução surgiu a partir da info-
grafia, linguagem jornalística que mistura 
pílulas curtas de texto associadas a um 
esquema didático de ilustrações. Assim, 
a seção explora dados antropométricos 
aplicados ao mobiliário, de acordo com o 
ambiente da casa ou um conjunto conhe-
cido de móveis usados para uma deter-
minada atividade. Exemplo: escrivaninha 
e cadeira de um home-office ou cama e 
televisão num dormitório. “Nossas neces-

sidades são necessidades humanas. Todos 
nós possuímos os mesmos membros, em 
número, formas e dimensões; se, em rela-
ção a este último ponto existem diferenças, 
é fácil encontrar uma medida média.” (Le 
Corbusier, 1930) Numa combinação de 
valores extraídos de manuais consagrados 
de ergonomia  — Peter Neufert, A Arte de 
Projetar em Arquitetura e Julius Panero, 
Dimensionamento Humano para Espaços 
Interiores — e as características de mobi-
liário disponível no mercado popular bra-
sileiro chegou-se à fórmula apresentada 
pela seção.  

88 minha casa 
Maio de 2011

TEXTO SElMa CardOSO  

IlUSTraÇÃO alICE CaMPOYNa medida

Para ver TV na cama

P 
or mais que os especialistas proíbam, confesse: a sensação de 
assistir TV na cama é deliciosa! O recomendado, porém, é re-
costar-se em uma poltrona reclinável, como explica Venétia Lia 
Correia, doutora em ergonomia. Agora, se for impossível colo-

car uma cadeira desse tipo em seu quarto, uma solução – apoiada pela 
arquiteta Beatriz Chimenthi, da empresa carioca Design Ergonomia 
– é recorrer às almofadas com braços (veja ao lado). Siga as indicações 
e aproveite seus momentos de lazer sem dor nem culpa.

❚ Na cama, costuma-se 

ver TV deitado de lado 

e com a cabeça sobre 

travesseiros, alta. É 

pedir para sentir dores 

no pescoço, nas costas 

e na região lombar. 

❚ Para fugir dessa 

cilada, utilize almofadas 

com braços: elas 

obrigam o tronco a ficar 

ereto, oferecendo apoio 

aos braços e à cabeça 

de forma ergonômica. 

Postura nota dez 

AlturA IDEAl

O aparelho deve ficar de  

1,20 a 1,40 m do chão 

– assim, tem-se uma boa 

visão da tela. “Essa medida 

é da base do equipamento 

para baixo”, explica Beatriz 

Chimenthi. dessa forma,  

consegue-se um bom 

ângulo, mesmo que a cama 

tenha até 70 cm, altura 

comum dos modelos box. 

Quer o controle da TV por 

perto? Escolha uma mesa 

de cabeceira com 90 cm 

de altura. Esse é o melhor 

tamanho, principalmente se 

você mora em um imóvel 

construído recentemente, 

em que os interruptores 

já vêm instalados a 1 m 

do piso. Portanto, com um 

criado-mudo ligeiramente 

mais baixo, você consegue 

acender a luz central e pegar 

o controle do aparelho 

sem malabarismos. Outro 

cuidado é com a decoração 

sobre a cabeceira: pendure 

enfeites 15 cm acima do 

topo da cama para evitar 

acidentes, como bater a 

cabeça quando o filme ficar 

mais emocionante.

tAmAnhos E DIstâncIAs O espaço entre TV e 

cama depende da noção de conforto de cada um. Não quer 

errar? Some os 2,10 m de comprimento do móvel aos  

50 cm mínimos da passagem – e opte por telas com 32 e 

40 polegadas. Se a distância for superior a 2,60 m, vá de um 

modelo de 42 polegadas. acima de 2,70 m, só 50 polegadas.

Com estas dicas, o quarto se torna perfeito 
para relaxar com os programas favoritos.
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“Qual a altura certa 
para instalar uma TV 
de LCD no quarto?” 
Paula Rita Leite, Manaus

MC13_NA MEDIDA_TV.indd   88 4/16/11   1:20:56 AM

{ Figura 169
Reprodução de infográfico 
publicado na edição 13, “Para ver 
TV na cama”. O esquema indica a 
distância dos objetos para favorecer 
ergonomicamente o usuário, dentro 
de uma perspectiva de valores 
médios. Para tanto, colheu-se o 
depoimento da arquiteta carioca 
Beatriz Chimenthi, do estúdio 
Design Ergonomia, especialista 
no tema.   
Ilustração: Alice Campoy
Texto: Selma Cardoso
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22 minha casa 
Julho de 2011

TEXTO SElma CardOSO  

IlUSTraÇÃO alICE CamPOYNa medida

Raio X do home office

S
e você pensa que, para ter um escritório em casa, bas-
ta escolher um canto e equipá-lo com computador, 
mesa e cadeira, saiba que não é bem assim. Móveis e 
acessórios devem obedecer a critérios de ergonomia. 

E não vale acertar nessa fase e, depois, sentar-se curvado. 
“Manter a coluna ereta, formando um ângulo de 90 graus 

com o tronco, é fundamental”, diz Marcia Pandeló, arqui-
teta da Projeto K, especializada em móveis ergonômicos.  
Melhor ainda é dedicar dez minutos de cada hora trabalha-
da ao alongamento de mãos, braços e pescoço. “Esse cuida-
do previne lesões por esforço repetitivo, como as tendini-
tes”, aponta Fabiano Soto, sócio-proprietário da Ergolife.

CAMPO DE VISÃO

alinhe o topo do monitor 

à altura dos olhos – uma 

caixa de madeira ou uma 

pilha de livros pode ajudar. 

Proteja a visão mantendo-se 

a cerca de 40 cm da tela. 

“E pisque constantemente 

para evitar o ressecamento 

ocular”, orienta marcia.

A CADEIrA IDEAl

dê adeus às fixas. “Prefira 

modelos com cinco rodízios, 

que deslizam de modo 

estável”, sugere Fabiano. 

Braços, encosto e assento 

reguláveis são essenciais: 

ajuste-os de acordo com 

sua altura e a da mesa,  

de modo que seu cotovelo 

forme um ângulo de  

90 graus ao digitar  

ou mexer no mouse.

ItEnS ESPErtOS

Para não forçar os pulsos,  

o melhor é apoiá-los em 

uma almofada ergonômica, 

no mesmo nível do teclado 

– que deve ficar em cima 

da mesa e nunca em um 

suporte abaixo dela. O 

mousepad também precisa 

ter almofadinha de apoio.

nÃO PISE EM fAlSO

mantenha os pés sempre apoiados em uma superfície 

uniforme, sem cruzá-los. Não alcança o chão? Use um 

apoio com regulagem de altura e inclinação. “devem caber 

os dois pés, com uma distância de 20 cm entre eles”, indica 

marcia. Os joelhos precisam formar um ângulo de 90 graus.

MESA nOtA DEz

Se tiver entre 60 e 80 cm de altura, o móvel funciona bem 

como escrivaninha – a medida mais confortável dependerá  

de sua estatura. “Bordas arredondadas evitam a compressão 

do antebraço”, diz Fabiano, que ainda desaconselha tampos 

de vidro: “Os materiais foscos evitam reflexos”, completa.

Adotando regrinhas simples, você monta um espaço confortável para trabalhar 
ou estudar. E ainda evita problemas de saúde decorrentes da má postura.
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{ Figura 170
Reprodução de infográfico 
publicado na edição 153, “Raio 
X do home-office”. O esquema 
indica a distância dos objetos para 
favorecer ergonomicamente o 
usuário, dentro de uma perspectiva 
de valores médios. Para tanto, 
colheu-se o depoimento da 
arquiteta Marcia Pandeló, 
do Projeto K, especialista 
em móveis ergonômicos.   
Ilustração: Alice Campoy
Texto: Selma Cardoso
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Diante das necessidades de um projeto 
gráfico e editorial específico para a revis-
ta Minha Casa, algumas diretrizes foram 
estipuladas pelos editores da publicação 
para definir critérios de produção dos am-
bientes fotografados, apuração de dados 
e padronização de imagens. O principal 
elemento definido como regra básica foi a 
mínima interferência dos repórteres visu-
ais em ambientes reais e, para os fotógra-
fos, a proibição do uso de lentes de grande 
angular, que distorcem as proporções re-
ais do ambiente, dando falsa impressão de 
amplitude nas imagens capturadas. Esse 
critérios tiveram como objetivo a reprodu-
ção fiel dos espaços para os leitores, sejam 
eles reais ou montados em estúdios. Além 
disso, a apuração de informações por par-
te dos repórteres deve incluir uma lista de 
informações imprescindíveis para a publi-
cação de móveis ou eletrodomésticos: di-
mensões, materiais e preço — incluindo as 
condições de pagamento — são elementos 
fundamentais da reportagem. Em títulos 
de luxo, é comum a publicação da imagem 
sem as informações básicas, sob a legenda 
“preço sob consulta”. A menção do ponto 
de venda, com alcance nacional, também é 
critério inegociável de edição. Seções que 
envolvem personagens devem registrar as 
informações e retratos dos moradores.    

5.5 mANuAL PARA COLABORADOREs 
DE REVIsTAs POPuLAREs DE DECORAçÃO 

PRODuTOREs FOTOgRáFICOs
1. Sempre fotografar os moradores (exceto quando eles já tiverem avisado 
que não querem). Obrigatório o clique ao estilo retrato. Legal acrescentar 
cliques com os personagens fazendo uso do espaço.
2. Fazer versões horizontais e verticais de todos os ângulos, num plano mais 
aberto, sempre que possível.
3. Fotografar detalhes: iluminação, interior de armários e gavetas, metais, 
objetos decorativos, almofadas, arranjos de parede etc.
4. Sempre fazer tentativa de capa nos ambientes.
5. Quando fotografar casas, fotografar também as fachadas.
6. Fazer making of, principalmente quando for uma pauta que fuja ao comum.
7. Se a matéria for sobre um ambiente ou uma casa/apartamento, pedir as 
plantas (de Antes & Depois) ao arquiteto/decorador ou ao morador. 
8. Ao fotografar ambientes, se o dia estiver muito claro e houver uma bela janela, 
não faz sentido fotografar com as luzes acesas. Mas, em situações diferentes 
dessa, fotografar o ambiente dos dois jeitos: com as luzes apagadas e acesas. 
9. Nesses casos em que há janelas, fazer fotos para sanduíche. Assim 
juntamos a paisagem externa e o interior em uma única imagem.
11. Nas matérias de Acabamentos – torneiras, pisos, texturas, revestimentos 
–, identificar os produtos já nas fotos. - ao fotografar os produtos, no 
primeiro clique de cada um, colocar do lado um papel com o nome do 
modelo, referência do produto, o fabricante, o preço e o ponto de venda.
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FOTógRAFOs
1. Enviar, o quanto antes, todos os cliques em alta para a redação. 
Dentro da pasta de Entrada, crie uma pasta com o nome da pauta e 
jogue nela todas as fotos. Atenção: não usar nenhum acento nem cedilha!
2. Sempre fotografar os moradores (exceto quando eles já tiverem avisado que não 
querem). Obrigatório o clique ao estilo retrato. Legal acrescentar cliques com os 
personagens fazendo uso do espaço.
3. Pedir aos personagens que assinem o documento de uso de imagem. 
4. Fazer versões horizontais e verticais de todos os ângulos, num plano mais 
aberto, sempre que possível.
5. Fotografar detalhes: iluminação, interior de armários e gavetas, metais, objetos 
decorativos, almofadas, arranjos de parede etc.
6. Sempre fazer tentativa de capa nos ambientes.
7. Quando fotografar casas, fotografar também as fachadas.
8. Ao fotografar ambientes, se o dia estiver muito claro e houver uma bela janela, 
não faz sentido fotografar com as luzes acesas. Mas, em situações diferentes dessa, 
fotografar o ambiente dos dois jeitos: com as luzes apagadas e acesas. 
9. Nesses casos em que há janelas, fazer fotos para sanduíche. Assim juntamos a 
paisagem externa e o interior em uma única imagem.
10. Fazer making-of, principalmente quando for uma pauta que fuja ao comum.
11. Evitar o uso da grande angular. Gostamos de mostrar o tamanho real dos 
ambientes, sempre com plano perpendicular (e não “esticado”).
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REPóRTEREs
1. Entrevistar um mínimo de 2 fontes para pautas como SOS, Tá Bombando, 
Feng Shui, Para a Meninada, Mais Verde, Certo & Errado, Compare & Escolha. 
Os entrevistados têm que ter conhecimento reconhecido sobre o assunto. 
Como eles vão apenas opinar – e não aparecer como autores de projetos –, é a 
chance que temos de entrevistar grandes arquitetos, decoradores e engenheiros.
2. Entrevistar fabricantes, arquitetos, decoradores e engenheiros para matérias 
como Acabamentos. Matérias assim pedem um mínimo de 5 fontes. 
3. A linguagem é simplificada, mas não simplista. Buscamos traduzir os conceitos 
com o intuito de facilitar o entendimento, tornar esse conteúdo também acessível. 
Para escrever, coloque-se no lugar do leitor: o que nesta matéria poderá servir 
para mim? Assim, não iniciamos notas com nomes de empresas ou produtos. 
E dicas universais são sempre bem-vindas.
4. Levantar orçamento e plantas (antes e depois, quando for o caso) das matérias.
5. Indagar se os produtos mostrados têm selos como FSC e Procel. 
6. Em matérias com serviço, como Acabamentos, Tá Bombando, Inspiração em, 
Compare & Escolha etc, manter sempre o padrão de legendas de cada retranca. 
7. Levantar informações completas sobre os produtos escolhidos.
8. Informar se os produtos estão à venda em loja virtual ou física. 
9. Ao desenvolver a pauta, se notar que há material extra que não  
caberá na matéria impressa, ele poderá render um bom conteúdo  
adicional para o nosso site. 
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Se a revista Minha Casa preencheu uma 
lacuna dentro do portfólio de publicações 
da própria Editora Abril — o que justificou 
a viabilidade de seu lançamento para feitos 
internos da empresa — paralelamente aten-
deu a uma demanda de mercado, ocupando 
um nicho até então desguarnecido pelas pu-
blicações de arquitetura e decoração já exis-
tentes. Os títulos vendidos até então tinham 
preços de capa entre R$ 9,80 e R$ 28,00 — 

valores de banca, colhidos em 2009. Minha 
Casa chegou ao mercado com o valor de 
capa de R$ 4,9020, equivalente à metade do 
título mais barato. A estratégia de distribui-
ção incluiu pontos de venda de varejo, em 
geral supermercados, exemplares posiciona-
dos nos check-outs de home-centers e lojas 
de material de construção, em displays po-
sicionados nos caixas, com destaque para o 
preço da revista e slogan da publicação. 

5.6 CAmPANHA DE LANçAmENTO:
DADOs DO mERCADO

gráfico 4 — Revistas do segmento Decoração até 2010 — Preço de Capa
R$ 28,00 R$ 4,90R$ 13,90 R$ 11,90 R$ 9,90 R$ 9,80

{ 20. A Revista Minha  
Casa foi lançada com preço  
de capa equivalente a 50% do 
valor mais baixo vendido no 
segmento até abril de 2010. 
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gráfico 5 — Cenário marplan — Consumidores Potenciais

FONTE: Estudos Marplan – EGM / Jul2008/Jun2009 – 9 Mercados / Target AS 10+

{ Estudo de mercado consumidor potencial para a Revista Minha Casa com 
base em pesquisa Marplan realizada entre os meses de julho de 2008 e junho 
de 2009 (um ano antes do lançamento da revista, em 2010). Do grupo macro 
de potenciais leitoras (mulheres), ou seja, cerca 50% da população da Nova 
Classe Média Brasileira, chegou-se ao grupo potecial de consumidores por 
meio de filtros — grupos de interesse — e critérios sociais.  

66%
66%
5%

38%

Mulheres

Mulheres
+ Classe Social B2 e C

Mulheres
+ Classe Social B2 e C
Assuntos de interesse:    { Decoração e/ou
   { Arquitetura e/ou
   { Construção/BricolagemMulheres
+ Classe Social B2 e C
Assuntos de interesse:  
+ Leem revistas de decoração

Mulheres
+ Classe Social B2 e C
Assuntos de interesse:  
+ Leem revistas de decoração
+ Compram revistas de decoração

21 milhões

13 milhões

9 milhões

204 mil

78 mil

156 mil exemplares
(Projeção Brasil = 

2 x Grupo de Interesse)
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A campanha publicitária realizada por 
agência terceirizada em parceria com a equi-
pe de marketing da Editora Abril, sempre 
sob supervisão dos editores da revista, teve 
conceito aberto, que combinou duas ideias 
principais: sonho e “faça você mesmo”. O 
mainstream da campanha definiu-se por 
“Minha Casa: a casa dos sonhos é você quem 
faz!”. Com um investimento de R$ 700 mil, 
a campanha de marketing para leitores teve 
início dois meses antes do lançamento, em 
março de 2010, com três focos de atuação: 
mobilizar o mercado, levar o leitor ao ponto 
de venda e distribuir material promocional. 
Como plano tático, usou os canais tradi-
cionais de alcance geral: televisão, internet, 
revistas, jornais e merchandising. Paralela-
mente, road-shows para jornaleiros, com pa-
lestras dos próprios editores para mercados 
regionais, introduziu os conceitos da publi-
cação para facilitar a estratégia de venda di-
retamente com os revendedores finais. 

A revista idealizada para a Nova Classe 
Média, conforme dados explanados sobre 
a fatia escolhida como objeto de análise 
desse trabalho, sem dúvida teve como foco 
o grupo de brasileiros que ascendeu diante 
das políticas de inserção social e a estabi-
lidade econômica advinda do Plano Real. 
No entanto, definiu-se como perfil aberto 
de público-alvo um grupo mais abrangen-

te, incluindo além das famílias padrão da 
nova classe um grupo de jovens, solteiros 
ou recém-casados, que acabara de sair da 
casa dos pais numa situação de renda de 
Classe A. Esse grupo, embora para fatores 
estatísticos tenha renda equivalente à da 
Nova Classe Média, por fazer parte de um 
padrão superior de renda constitui um 
nicho interessante comercialmente para a 
publicação: têm salário equivalente à Nova 
Classe Média e exigência / paladar semel-
hante às classes A e B. 

DADOs DO gRuPO JOVEm:
{ 1. Ambos os sexos, de 25 a 45 anos
{ 2. Consumidores emergentes
{ 3. Público com renda 
familiar de até R$ 7.000
{ 4. Compradores de 
imóveis entre 45 m2 e 120 m2.
{ 5. Jovens que estão comprando 
ou decorando o primeiro apartamento.
{ 6. Jovens com repertório A e bolso BC. 

FONTE: Apresentação para Jornaleiros. Editora Abril, 2010
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Plano básico de divulgação 

Plano tático:
{ Mídia: TV, internet, 
revistas, jornais, merchandising
{ Eventos (road-show para jornaleiros)
{ Anúncios nos veículos
de comunicação 
{ Materiais promocionais
de alta abrangência no pequeno varejo
{ Grande varejo: pontos extras, 
promotoras e check-outs e 
nos pontos extras em home centers

Outras ações:
{ Comunicação em 
lojas de materiais de indicando itens 
que saíram nas páginas de Minha Casa
{ Promoções casadas com lojas 
(exemplo: na compra de produtos, 
desconto na assinatura)
{ Assessoria de imprensa
{ Estreitar relacionamento 
com eventos do segmento pelo país
{ Morar Mais por Menos: 
revista oficial do evento
{ Presença da redação nos principais 
eventos e seminários do segmento

O lançamento da revista aconteceu em 
maio de 2010 e teve, em apenas três dias, 240 
mil exemplares vendidos e o esgotamento da 
edição nas bancas e supermercados. Sendo 
assim, decidiu-se realizar a reimpressão de 
outros 50 mil exemplares. A reimpressão 
pelo esgotamento de uma edição não ocorria 
na Editora Abril desde a edição de dezembro 
de 2009 da revista Playboy, que teve a dan-
çarina Joana Prado na capa e vendeu cerca 
de 1,2 milhão de exemplares. A revista Mi-
nha Casa fechou com o primeiro mês com 8 
mil assinantes. Segundo dados do Instituto 

Verificador de Circulação (IVC), a Revista 
Minha Casa ocupa o décimo primeiro lugar 
no ranking de circulação de títulos mensais 
no Brasil. Em 2011, a circulação de 195 mil 
exemplares fez o título ultrapassar revistas 
tradicionais do segmento, como Casa Clau-
dia, e tornar-se o título de arquitetura e de-
coração mais vendido do país.  
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A fórmula de capa desenvolvida para o 
projeto da Revista Minha Casa, da Edito-
ra Abril, logo ganhou cópias de editoras 
concorrentes, que correram a lançar títu-
los análogos, seguindo a mesma lógica da 
chamada “Tenha esta sala por X vezes de 
R$ XXX”. De olho no novo nicho de anun-
ciantes criado pela pioneira, as editoras 
Online, Alto Astral e Escala lançaram as 
seguintes publicações:
{ b) Editora Alto Astral21: Pequenos Espaços
{ c) Editora Escala22: Decorar Mais por  
Menos e Construir Mais por Menos.
{ d) Editora Online: Decore sua Casa.

O diferencial da concorrência se deu pe-
los lançamentos da última editora, a Escala, 
que separou o tema da construção numa 
revista específica. Todas as concorrentes 
seguiram o valor de capa da revista Mi-
nha Casa, e foram lançadas a R$ 4,90 cada 
exemplar. Não apenas a fórmula de capa 
serviu de base para a concepção editorial 
das revistas concorrentes, mas a estrutura 
das seções secundárias, que apropriou-se 
das tabelas comparativas de preço e lingua-
gem criados pela equipe da Editora Abril. 
Evidência da criação do novo nicho edito-
rial — das revistas populares de decoração 
— foi a migração de profissionais treinados 
pela pioneira para os outros títulos. O cres-
cimento da nova segmentação teve como 

resultado o fortalecimento do diálogo das 
editoras com os fornecedores de móveis 
populares. A marca de móveis Meu Móvel 
de Madeira passou a publicar no próprio 
portal um canal específico com as apari-
ções na nova mídia, citando, com destaque, 
as inserções nas capas dos novos títulos.  O 
canal “Saiu na Mídia” mostra os itens publi-
cados em cada edição das revistas de mó-
veis populares, divididas por título.

Segundo dados do Instituto Verificador 
de Circulação (IVC) de julho de 2012, 
a Editora Abril domina cerca de 62% do 
mercado de revistas de decoração, soman-
do a circulação de Casa Claudia e Arquite-
tura & Construção (Público A) e Minha 
Casa (Nova Classe Média). Minha Casa 
corresponde a 23% desse mercado, ao 
lado de Casa Claudia (23%) e seguida de 
Arquitetura & Construção (16%). Sobre a 
fatia de mercado controlada pela Editora 
Abril, algumas características do público 
se destacam (segundo pesquisa realizada 
pelo núcleo Casa&Construção com 5.500 
leitores sobre tendências de consumo em 
julho de 2011). 
{ a) 77% buscam móveis de design versátil
{ b) 79% vêem a casa como porto seguro
{ c) 60% das leitoras têm casa própria
{ d) 55% recebem amigos mensalmente

O segmento específico das revistas pop-

5.7 um NOVO mERCADO: A míDIA 
sEgmENTADA DE DECORAçÃO POPuLAR

{ 21. A Editora Alto Astral nasceu 
em Bauru, interior de São Paulo, 
em 1985. A evolução da empresa 
proporcionou uma expansão 
na quantidade de produtos. 
Inaugurando uma nova fase, 
revistas como Todateen, voltada 
para o público adolescente, 
e Malu, uma revista semanal 
para a mulher, ilustram a atual 
diversidade editorial da empresa.

{ 22. Editora Escala é uma 
editora e um grupo (“Grupo 
Escala de Publicações”) brasileiro, 
fundada em 02 de março de 
1992 por Hercílio de Lourenzi, 
Ruy Pereira e Carlos Cazzamatta. 
Posteriormente, a editora foi 
desmembrada, Carlos Cazzamatta 
passou atuar pela própria editora, 
a Nova Sampa (que já existia antes 
da Editora Escala) e Ruy Pereira 
viria a fundar a Editora Trama.
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{ Figura 171 
Capa da revista Decorar 
Mais por Menos, concorrente 
direta de Minha Casa, lançada 
pela editora Escala. 
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{ Figura 172 
Capa da revista Construir 
Mais por Menos, concorrente 
direta de Minha Casa, lançada 
pela editora Escala. 
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{ Figura 173 
Capa da revista Pequenos Espaços, 
concorrente direta de Minha Casa, 
lançada pela editora Alto Astral. 
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{ Figura 174 
Capa da revista Decore sua Casa, 
concorrente direta de Minha Casa, 
lançada pela editora Online. 
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ulares de decoração tem como público, 
segundo dados de pesquisa Marplan con-
solidada (julho de 2012 a junho de 2013):
{ a) 83% mulheres

{ b) 85% pertencentes às  
classes B e C (Nova Classe Média)
{ c) 63% têm 30 anos ou mais

gráfico 6 — market share — Revistas de Decoração

FONTE: IVC - Instituto Verificador de Circulação | Julho 2012 / Junho 2013

{ A revista Minha Casa conquistou 
o mesmo patamar de circulação da 
revista Casa Claudia, também da 
editora Abril, já na oitava edição.
Possui circulação média de 150 mil 
exemplares, sendo 68 mil assinantes.   

3% Construir Mais por Menos
5% Decorar Mais por Menos
1% Casa & Construção
2% Arquitetura e Urbanismo
1% Kaza
5% Casa & Decoração

4% Casa Vogue

4% Decore sua Casa

17%

23%

23%

16%

Casa Claudia

Casa e Jardim

Minha Casa

Arquitetura &
Construção
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gráfico 7 — maiores Circulações de Revistas mensais: 2010 a 2012

FONTE: IVC - Instituto Verificador de Circulação | Julho 2012 / Junho 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Revista

Claudia
Nova escola

Superinteressante
Reader’s Digest
Quatro Rodas

Nova
Manequim
Boa Forma

Saúde
Casa Claudia
Minha Casa
Marie Claire
Guia Astral

Mônica
Você S.A.
Cebolinha
Máxima
Playboy

Gloss
Arquitetura&C.

Editora

Abril
FVC
Abril

Reader’s Digest
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril

Abril / Caras
Globo

Alto Astral
Panini
Abril

Panini
Abril / Caras

Abril
Abril
Abril

Circulação
média - 2012

390.536
361.824
319.564
299.926
238.904
218.471
208.338
204.021
203.384
188.938
182.344
181.996
163.766
145,525
144.241
139.365
136.056
135.147
132.189
127.733

Circulação
média - 2011

405.943
410.748
345.975
358.625
224.776
230.822
216.047
202.981
198.744
193.277
195.456
214.226
195.948
128.312
160.169
123.412 
131.526
169.730
139.491
127.696

Circulação
média - 2010

419.876
437.099
362.494
389.031
221.556
240.401
211.856
213.750
199.080
199.747
188.398
296.172
202.636
145.663
170.392
144.991
115.637
221.722
151.374
129.851
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Alguns subprodutos foram lançados 
pela Editora Abril como complemento à 
estratégia de comunicação da marca Mi-
nha Casa: a primeira mostra de decoração 
popular do Brasil e Guia de Compras de 
Reforma, Construção e Decoração com 
121 lojas e pontos de venda de produtos 
populares divididos por regiões do Brasil.    

{ Primeira Mostra de Decoração Popu-
lar do Brasil: Minha Casa em Exposição.  
Teve a primeira edição organizada em 
2012, aberta ao público entre os dias 21 de 
setembro a 7 de outubro no Shopping Me-
trô Tatuapé, tradicional centro de compras 
junto à estação de metrô de mesmo nome. 
A exposição atraiu 120 mil visitantes, e 
convidou arquitetos e decoradores para 
criar os ambientes de um apartamento-
tipo, inspirado em unidade do programa 
Minha Casa, Minha Vida. Cada profissio-
nal concebeu o projeto de um cômodo. Se-
gue a descrição dos ambientes, extraída do 
catálogo da exposição:

{ 1. Home Office
Normalmente, o Home Office é um am-

biente sóbrio. Como um local de estudos 
para pais e filhos, o arquiteto Décio Navar-
ro deixou este espaço de 9 m² mais infor-
mal. A reciclagem de objetos quebra a se-

riedade, como a luminária feita com balde 
plástico. A customização também está nos 
móveis. A mesa, executada pelo próprio 
arquiteto, recebe o complemento de es-
crivaninha do Meu Móvel de Madeira. Na 
parede pintada de azul e cinza, tons da Lu-
ckscolor, foi instalada uma estante de ma-
deira, da Legno. Usada para o descanso, a 
poltrona azul é da Arquitetura de Ideias. O 
piso vinílico da Natural Wood arremata o 
canto de estudo.

{ 2. área de Lazer
Pensando em trazer charme aos térreos 

de prédios, o arquiteto Gustavo Calazans 
usou 55 m² para criar esta Área de Lazer. 
Um grill manual, da Leroy Merlyn, faz as 
vezes da churrasqueira. O espaço conta 
com uma grande bancada de concreto, que 
abriga um balcão para quatro pessoas, do 
mesmo material. Poucas divisões dentro 
do ambiente ampliam a sensação de espa-
ço. Pintados com cores vibrantes, os paletes 
da Paletes Satélite foram reusados forman-
do paredes, ilhas de serviço e até a base de 
uma espreguiçadeira, composta por peças 
de concreto. Vigas metálicas coloridas, da 
Leroy Merlin, usadas geralmente de modo 
estrutural, estão expostas formando o per-
golado. No piso, um misto de placas cimen-
tícias com deck de ipê, da Leroy Merlin.

{ Figura 175
Reproducão de capa do Guia 
de Compras Minha Casa, com 
121 pontos de venda de material 
de construção, eletrodomésticos, 
móveis e objetos de decoração 
para a Nova Classe Média. 
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{ Figura 176 
Home-office projetado pelo 
arquiteto Décio Navarro para a 
mostra Minha Casa em Exposição, 
no Shopping Metrô Tatuapé, 
São Paulo, em 2012. 

{ Figuras 178 e 179 
Sala e cozinha integradas projetadas pelos 
arquitetos Maycon Flamarion, Ana Paula Barros 
e pelo designer de interiores e iluminação Thiago 
Soares para a mostra Minha Casa em Exposição, 
no Shopping Metrô Tatuapé, São Paulo, em 2012. 

{ Figura 177 
Centro de lazer projetado pelo 
arquiteto Gustavo Calazans para a 
mostra Minha Casa em Exposição, 
no Shopping Metrô Tatuapé, 
São Paulo, em 2012. 
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{ 3. Cozinha e sala integrada
Os arquitetos Maycon Flamarion e Ana 

Paula Barros, ao lado do lighting designer 
Thiago Soares pensaram em um layout in-
formal para este espaço. Uma sensação de 
amplitude é concedida pela cozinha no es-
tilo americano, com 23,8 m². Dois tons de 
cinza, da Lukscolor, destacam a grande pra-
teleira de MDF que sustenta a TV, feita pela 
marcenaria Amatti & Silva. Caixas plásticas 
coloridas ajudam na organização. Para o 
descanso, sofá de paletes e futton, ideia ino-
vadora do Meu Móvel de Madeira. Ao re-
dor da mesa de jantar, cadeiras de modelos 
e cores diferentes, da mesma loja. A ento-
nação entre a cor da parede e do mobiliário 
preto amadeirado, da Kappesperg, dá for-
ça ao ambiente. A bancada de refeições foi 
feita de MDF nude, da Duratex, pela Mar-
cenaria Amatti & Silva. Para adornar a sala 
de jantar, a luminária flores, confeccionada 
pela ONG Tranças da Terra, de SC.

{ 4. Banheiro
Ao criar este ambiente de 3,22 m², a de-

signer de iInteriores Antonia Mendes se-
guiu um estilo moderno, porém sóbrio. O 
banheiro social, que também serve como 
lavabo, comporta boxe de banho para as 
visitas. Torneira, chuveiro, ducha e ducha 
higiênica são da Eternit. O mármore bran-

co, da Pedras Kablin, concede luminosida-
de e ar de limpeza ao ambiente. Da mesma 
cor, o gabinete feito de laca foi confeccio-
nado pela Marcenaria New. Como reves-
timento, foi usada nas paredes a cerâmica 
bege nude, e no piso o granilite oliva, am-
bos da Portobello.

{ 5. Lavanderia
A lavanderia é um local de trabalho e, 

por isso mesmo, precisa ser muito agradá-
vel e funcional. Esta é a ideia das designers 
de interiores Ana Maria Queiroga e Ana 
Terra Silveira. Cores abundantes foram 
usadas no espaço de 2,38 m². Para guar-
dar produtos de limpeza, um pequeno 
armário de fórmica roxa, da Marcenaria 
Haziel. Ao lado do tanque, uma bancada 
de fórmica azul, da RLC Móveis, ajuda na 
organização. Azulejos estampados na pa-
rede, do Armazém da Cerâmica, reforçam 
o colorido do ambiente. A tábua de passar 
de fórmica roxa, da Marcenaria Haziel, é 
embutida na parede e garante mais espaço. 
Para o apoio de vasos e objetos menores, 
ripas de fórmica verde e azul da RLC Mó-
veis estão fixadas na parede.

{ 6. Quarto da adolescente
Buscando retratar o universo feminino 

adolescente contemporâneo, a arquiteta Ju-
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{ Figuras 180 e 181 
Suíte do casal projetada pela 
arquiteta Marina Barotti para a 
mostra Minha Casa em Exposição, 
no Shopping Metrô Tatuapé, 
São Paulo, em 2012. 

{ Figura 182 
Quarto para adolescente projetado 
pela arquiteta Juliana Savelli 
para a mostra Minha Casa em 
Exposição, no Shopping Metrô 
Tatuapé, São Paulo, em 2012. 

{ Figura 183
Área de serviço projetada pela 
arquiteta Ana Maria Queiroga 
para a mostra Minha Casa em 
Exposição, no Shopping Metrô 
Tatuapé, São Paulo, em 2012. 
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liana Savelli projetou este espaço com 9,18 
m². O rosa claro e o rosa escuro da parede, 
ambos da Luckscolor, refletem o espírito 
jovial. Moderno, o mobiliário conta com 
uma cama de solteiro branca, um armário 
de três portas branco, uma escrivaninha 
branca e uma mesa lateral tripé, todos do 
Meu Móvel de Madeira. Alegre, a cadeira 
amarela é da Etna. Para clarear as ideias, 
a luminária pendente Lótus, da Essência 
Móveis. Oval, o espelho da Brasi Glass tem 
efeito panorâmico, e amplia sensitivamente 
o ambiente. Para finalizar, o piso vinílico na 
cor amêndola, da Fademac.

{ 7. Quarto do Bebê
Projetado para meninos, o Dormitório 

do Bebê foi realizado pela arquiteta gaúcha 
Cristiane Dilly. As prateleiras e o painel que 
circunda o espaço de 8 m² são de MDF, da 
D.R.B. Móveis. O guarda roupa infantil, a 
cômoda e o berço, todos de madeira laque-
ada, são da Kappesberg. Para a mamãe, a 
cadeira de balanço DAR feita com fibra de 
vidro, da City Design. Quando a persiana de 
alumínio, da Etna, está fechada a luz fica por 
conta de duas arandelas, da Reka Ilumina-
ção. O toque infantil vai para a faixa adesiva 
com tema de bichinhos, da Adesivo Web. 
Como pano de fundo, o papel de parede 
azul, da Bobinex. Sobre o piso vinílico na cor 

amendoim, da Tarkett, um tapete redondo e 
de algodão, na cor natural, da Lucatex.

{ 8. suíte do Casal
A arquiteta Marina Barotti, do escritório 

Marcilio Barotti Arquitetura e Design, com-
pôs a Suíte do Casal com 16 m². Econômico, 
o projeto contou com trabalhos artesanais 
no estilo faça-você-mesmo da revista Minha 
Casa. O painel da cabeceira, por exemplo, foi 
feito com placas de MDF revestidas de teci-
do. Básico, o pufe foi coberto por uma capa 
de tricô azul. O destaque do ambiente é a 
cama Till, de pínus maciço de reflorestamen-
to, da Meu Móvel de Madeira. Funcional, 
este móvel possui na base nichos e gavetas. 
O laminado na cor gris oxford, da Durafloor, 
foi usado no piso. O papel de parede florido, 
da Bobinex, reveste o restante do ambiente. 
No banheiro, foi usado o ladrilho acetinado 
negro, da Ceusa. O box Flex, da Ideia Glass, 
possui abertura maior e é adequado para 
portadores de necessidades especiais. Com 
barra deslizante, a ducha da Eternit também 
é diferente: possui altura ajustável. Para a 
organização, nichos de MDF embutidos na 
alvenaria são feitos de marcenaria, evitando 
o quebra-quebra.

{ 9. Terraço
Para o espaço com apenas 2,90 m² do 
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Terraço, o arquiteto Gláucio Gonçalves op-
tou por cores claras. Os tons leves trazem 
a sensação de conforto e de amplitude. Na 
parede, o verde claro traz tranquilidade; já 
o branco do teto ilumina o espaço. As tin-
tas usadas são da Lukscolor. No piso, o deck 
de Ipê pintado, da Tatuapé Garden, dá um 

toque praiano. A iluminação aconchegante 
é garantida pelas arandelas da Yamamura. 
Para descansar, enfim, as cadeiras de ma-
deira pintada, da loja Meu Móvel de Ma-
deira, com almofadas coloridas da Pernam-
bucanas. Convidativa, a rede de algodão 
natural é da Redes Santa Luzia.

{ Figura 184 
Quarto para bebê projetado pela 
arquiteta Cristiane Dilly para a 
mostra Minha Casa em Exposição, 
no Shopping Metrô Tatuapé, 
São Paulo, em 2012. 

{ Figura 185
Terraço projetado pelo arquiteto 
Glaucio Gonçalves para a mostra 
Minha Casa em Exposição, 
no Shopping Metrô Tatuapé, 
São Paulo, em 2012. 
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segundo Mike Featherstone 
(1995), o desejo por determi-
nados produtos se dá, dentre 
outros fatores, pelo “fetichismo 
de consumo”. A preocupação di-
reta com aparências superficiais 

oculta significados subjacentes evidentes, 
que servem para ocultar deliberadamente, 
através dos domínios da cultura e do gos-
to, a base real das distinções econômicas. O 
móvel, como qualquer elemento de consu-
mo, constitui parâmetro de avaliação dos 
próprios homens em sua posição social. O 
mobiliário nada mais é que “... o meio pelo 
qual fazemos conhecer a nossa posição so-
cial” (Le Corbusier, 1930). 

A avaliação da eficácia da revista Minha 
Casa como instrumento de melhoria no 
aproveitamento do espaço da habitação po-
pular passou por duas etapas iniciais:

a) ANáLIsE DA VENDA E AumENTO 
Em AssINATuRAs: o sucesso da pu-
blicação como negócio editorial foi incon-
testável. Desde o esgotamento da primeira 
edição — que teve de ser reimpressa — e a 
rápida progressão dos números de circula-
ção, ultrapassando a líder de mercado Casa 
Claudia, a revista consolidou-se como case 
e teve repercussão internacional. Em abril 
de 2012 a revista foi destaque no anuário 

da Féderation Internationale de la Pres-
se Périodique (FIPP). Aos dois anos, com 
circulação média de 195 mil exemplares, a 
revista recebeu a seguinte menção: “Minha 
Casa, a primeira revista de decoração plane-
jada para a Nova Classe Média, completa, 
neste mês, 2 anos de sucesso comemorando 
mais uma grande conquista: o destaque no 
Anuário 2012 de Inovações em Revistas, pu-
blicado pela FIPP, a Associação Internacio-
nal das Editoras de Revistas. O anuário, que 
todos os anos busca histórias sobre revistas 
com ideias inovadoras ao redor do planeta, 
destacou Minha Casa como uma publicação 
que detectou uma tendência forte – o sur-
gimento da nova classe média brasileira –, 
imergiu nela e superou todas as expectativas. 
Três dias após seu lançamento, em 2010, to-
dos os 240 mil exemplares da revista foram 
vendidos. Face ao sucesso, a Editora Abril 
decidiu imprimir mais 50 mil exemplares. 
Em oito meses de circulação, a base de as-
sinantes da revista cresceu 450%, pulando 
de 7.290 para 39.911 assinantes. Hoje, com 
circulação média de 195 mil exemplares e 
340 mil leitores, Minha Casa é líder em ven-
das avulsas do segmento decoração e cons-
trução.” (Publiabril, 2012). Minha Casa foi 
a primeira revista de decoração, reforma e 
construção planejada para trazer soluções 
econômicas para Nova Classe Média Brasi-

6. INTEPRETAçÃO
DE CONCEITOs 
PELOs LEITOREs
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leira. A primeira a assumir que a maioria da 
população está impedida de arrumar a casa 
inteira de uma vez — daí a principal cha-
mada de capa anunciar a decoração de um 
único ambiente em 10 parcelas. A primeira 
a mostrar, mensalmente, sugestões bonitas 
e eficientes para quem vive em imóveis de 
30m² a 90m². Casas e apartamentos con-
siderados pequenos pelas demais publica-
ções do segmento são o foco da publicação. 

b) sIsTEmA DE ATENDImENTO AO 
LEITOR: a Editora Abril dispõe de um ser-
viço de atendimento ao leitor organizado, que 
avalia dados e lança relatórios periódicos que 
avaliam a satisfação dos consumidores de suas 
publicações. A experiência com o mercado de 
revistas populares mostra que esse grupo de 
leitores tem mais sensibilidade e disponibili-
dade para contatar o serviço de atendimento 
se comparado aos leitores de revistas de Clas-
se A. Caso não esteja satisfeito com o conte-
údo, mostra-se insatisfeito, cobra mudanças. 
Em revistas do segmento de comportamento, 
como AnaMaria, é comum receber críticas 
nos seguintes moldes: “Achei a matéria das 
roupas a partir de R$ 29,90 meio furada. Al-
gumas roupas indicadas para o meu tipo de 
corpo eu nunca usaria. Não sei, mas acho que 
não dá para generalizar... Em compensação, 
gostei muito da matéria sobre as receitas casei-

ras para pele. Bem legal. A matéria Dicionário 
do mundo eletrônico deve ter sido interessante 
para os mais leigos. Ah, em minha pastinha de 
consulta, guardei as páginas da matéria sobre 
limpeza com bicarbonato e também a aula do 
curso de decoração. Essas eu vou usar sempre! 
Amei! Ah, a revistinha com receitas de frango 
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Patrocínio: Realização:

As ideias da 
revista na sua casa 
Celebramos um ano de vida orgulhosíssimos! 
Isso porque você tem se inspirado em nossas 
sugestões para incrementar o seu lar, seja 
encarando uma reforma ou simplesmente 
investindo em detalhes de decoração e 
organização. Foi o que vimos nas centenas  
de inscrições para o concurso cultural  
“Fiz como em MINHA CASA”. A equipe 
se mobilizou – e se emocionou – 
ao analisar foto por foto. 
O resultado está aqui: 
selecionamos as  
22 melhores adaptações 
feitas por leitores em 
diferentes estados 
brasileiros. E o destaque 
de cada região 
conquistou lugar de 
honra! Tem lembrança 
mais gostosa para 
guardarmos juntos nesta 
data tão especial?

Concurso Cultural “Fiz como em MInha Casa”Concurso Cultural “Fiz como em MInha Casa”

Confira o ranking das matérias que mais inspiraram as mudanças:

d
iv

u
lg

a
ç

ã
o

c
in

t
h

ia
 s

a
n

c
h

e
z

Lugar para conviver 
Setembro/2010, pág. 44

Criatividade que 
invade as paredes 
Março/2011, pág. 62
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– e bom gosto – tem tudo! 
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Do Amazonas ao 
Rio Grande do Sul, 
leitores de todo o 
Brasil participaram 
do concurso. 
No mapa, você vê 
17 realizações eleitas 
e, desdobrando as 
páginas, conhece os 
detalhes das cinco 
melhores. 

Vencedores pelo país inteiro

sonIa CRIstIna de Matos 
tavaRes, Manaus, AM

FRanCIneIde MouRa dos santos, 
Rio Branco, AC

sIMone BenavIde ZoRnek, 
São Bernardo do Campo, SP

Enfeite de 
parede exclusivo!
Para presentear os 22 finalistas, 
a equipe de MINHA CASA criou 
este delicado adesivo decorativo que 
remete à natureza. Com 50 x 80 cm, 
ele será o centro das atenções na  
sala, no quarto ou até no corredor.

deIse BIgolIn, 
Campo Grande, MS

natálIa salvadego, 
Colíder, MT

sônIa denIse BoeMeke toRRes, 
Florianópolis, SC

ana Paula lIMa do 
nasCIMento, Belém, PA

ana MaRIa CaMPos 
RodRIgues, 
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Wanneska nasCIMento 
aManCIo, Linhares, ES

ellen lIMa de assIs, 
Fortaleza, CE

MaRIa José MedeIRos 
PeReIRa, Natal, RN

alessandRa MonteIRo 
salvIano Mendes, 

Petrolina, PE

luCIana BatIsta de FReItas, 
Cruz das Almas, BA

luIZ alves nICáCIo FIlho, 
Maceió, AL

vItoR MaRCelo alMeIda, 
Distrito Federal

elIane CRIstIna de MoRaIs MaRtIns, 
Curitiba, PR

lauRa CRIstIne dIas 
RIBeIRo de MeneZes, 
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MaRIa José MedeIRos 
PeReIRa, Natal, RN

alessandRa MonteIRo 
salvIano Mendes, 

Petrolina, PE

luCIana BatIsta de FReItas, 
Cruz das Almas, BA

luIZ alves nICáCIo FIlho, 
Maceió, AL

vItoR MaRCelo alMeIda, 
Distrito Federal

elIane CRIstIna de MoRaIs MaRtIns, 
Curitiba, PR

lauRa CRIstIne dIas 
RIBeIRo de MeneZes, 

Balsas, MA
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➌

➏

publicação, criou-se estratégia para conhecer 
as ações conduzidas pelos leitores em suas 
casa com base em conteúdo publicado na re-
vista Minha Casa. Lançou-se então um canal 
na comunidade virtual de leitores da revista 
chamada “Fiz como em Minha Casa”. O canal 
tinha como objetivo abrir espaço para que lei-
tores publicassem fotos de ambientes de suas 
casas inspirados em dicas da revista. Paralela-
mente, um concurso elegeu e premiou as 22 
melhores adaptações de espaços inspiradas 
em matérias da revista. Assim, criou-se um 
banco de dados com centenas de fotos com 
reformas ou modificações realizadas de acor-
do com o conteúdo da revista. 

PRINCIPAIs mATéRIAs  
QuE INsPIRARAm muDANçAs:

➊ Lugar para conviver: 
publicada em setembro de 2010.
➋ Criatividade que invade as 
paredes: publicada em março de 2011.
➌ Inove com adesivos: publicada 
em fevereiro de 2011.
➍ Os dois juntos, cada um na sua: 
publicada em setembro de 2010.
➎ Quem tem amigos e bom gosto 
tem tudo: publicada em março de 2011. 
➏ Uma sapateira e sete jeitos: 
publicada em novembro de 2010. 

➊

➍

{ Figuras 186, 187, 
188, 189, 190 e 191 
Principais matérias cujas ideias 
foram copiadas ou inspiraram 
leitores para transformar suas 
casas. Fotos enviadas para o 
concurso "Fiz como em Minha 
Casa", realizado por ocasião do 
primeiro aniversário da revista. 
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{ Figura 192
Reprodução de folder comemorativo 
encartado na edição 13 da revista 
Minha Casa. Publicação dos 
vencedores do concurso 
"Fiz Como em Minha Casa". 
Leitora Gilvaneide Bernardo, 
de Boa Vista, Roraima

Quando decidiram se casar, Barbara e Waldir 
Ribeiro começaram a construir a casa nova. 
Enquanto a obra avançava, ela corria atrás 
de referências para compor os ambientes  
– a cozinha era a sua maior preocupação.

O apartamento dela tem 
uma varanda que nunca foi 
decorada por falta de uma ideia 
apaixonante. Até que Giulianna 
a encontrou em MINHA CASA.

Barbara Ribeiro, 
Anápolis, GO 

Giulianna Borges,
João Pessoa, PB

A edição de dezembro 
de 2010 despertou a 
imaginação da professora de 
fisiologia, que resolveu copiar 
o suporte para plantas da 
matéria Aqui o Clima É Zen 
(pág. 16). A moça e o marido 
foram a uma marcenaria com 
a revista debaixo do braço 
e, com R$ 70, adquiriram 
ripas e duas prateleiras de 
madeira. Em casa, passaram 
verniz nas peças e montaram 
o painel na parede do 
terraço. Garimpar espécies e 
vasinhos acabou se tornando 
o passatempo de Giulianna, 
que agora prepara as aulas e 
brinca com a filha Ana Luiza 
no ambiente. “Depois que o 
canto ficou verde, encheu-se 
de passarinhos.”

As cinco campeãs: como elas transportaram as           soluções de nossas páginas para a decoração 
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minha casa 
Dezembro de 201016 

Meu canto preferido
Esta seção é sua! Poste fotos e sua história em Meu Canto Preferido 
na nossa comunidade: http://minhacasa.abril.com.br

REPORTAGEM VISUAL ISABELLA MENDONÇA 
E THIAGO ERMANO (ASSISTENTE)
FOTOS CARLOS PIRATININGA

Aqui o clima é zen
O sushiman Wagner Praxedes, 
cearense que mora há dez anos 
em São Paulo, conta como 
montou um simpático terraço 
verde para ler e relaxar.

C 
uidar de plantas é uma das minhas 
paixões. Desde que me mudei para 
São Paulo, não houve mais espaço 
para um jardim, então sentia falta de 

ter ao menos um canto para cultivá-las. Foi aí 
que pensei em pendurar um painel de madei-
ra em uma área semicoberta da varanda de 
casa e usá-lo como fl oreira, junto de outros 
vasos colocados no chão. Gosto de espécies 
fáceis de cuidar, por isso selecionei azaleia, 
begônia, calanchoê, fl or-de-maio e lírio-da-
paz. O ambiente fi cou tranquilo e acolhedor 
e logo se tornou o mais especial para mim. 
É aqui que eu leio, relaxo e recarrego as 
energias para começar o dia.”

“

Floreira ecológica e inusitada

❚ Para a montagem do painel, Wagner 

reaproveitou um estrado de cama velho, 

com sete ripas de 1,82 m. Serradas 

ao meio, elas renderam 14 peças, 

que foram pregadas – ora juntas, ora 

separadas – em duas ripas de 90 cm, 

também pertencentes ao estrado. 

Outras duas ripas foram usadas na 

confecção da pequena prateleira. 

❚ Wagner lixou e envernizou a 

madeira para dar acabamento 

caprichado. Por fim, parafusou os 

vasos da parte de cima da floreira. 

Lixeira do Extra faz as vezes de revisteiro, bandeja da Lojas Americanas e futons da Etna.

Marmovale, R$ 1 092

❚ PERSIANA DE PVC

Modelo Control, com 

1,20 x 1,20 m. 

Tok & Stok, R$ 45

❚ TORNEIRA*

Slim, da Perflex. 

R$ 98,50

❚ COOKTOP 

Brastemp Colors. 

Lojas Colombo, 

12 x R$ 48,25

❚ FORNO ELÉTRICO

Da Philco. Lojas 

Colombo, 

12 x R$ 17,75

❚ BANCOS 

Modelo Pira, giratório 

e regulável. Tok & 

Stok, R$ 250 cada

❚ GELADEIRA 

ANTIGA

De um bazar, R$ 200

❚ MÃO DE OBRA

R$ 2 950

64 
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FOTOS JULIO SOARES

65 minha casa 
Agosto de 2010

minha casa 
Agosto de 2010

Antes & Depois

❚ TINTAS ACRÍLICAS

Branco Neve, Suvinil, 

3,6 litros, R$ 52.  

Vermelho Encanto (ref. 

07YR), Coral, 800 ml, 

R$ 25. Cassol Centerlar 

❚ CERÂMICAS* 

Branca, Artico Alpe 

(45 x 45 cm), da 

Eliane, R$ 382,50. 

Preta (10 x 10 cm), 

da Ceusa, R$ 90

❚ MODULADOS E 

PORTA-UTENSÍLIOS

Armarius Design, 

R$ 3 590

❚ LUMINÁRIA 

AUTOADESIVA

Dot-it, da Osram. Sob 

o armário acima do 

cooktop, leva leds. 

Usa três pilhas AAA. 

Tok & Stok, R$ 37

❚ TAMPOS 

Duas peças de granito 

preto-são-gabriel, da 

pia (2,10 x 0,60 m) e de 

apoio (1,35 x 0,45 m).

Quanto custou? 
R$ 9 854O

s talentos dos moradores 

transformaram este am-

biente no apartamento 

em São Leopoldo, na 

Grande Porto Alegre. O publici-

tário Carlos Porto é o cozinhei-

ro da casa e por isso sabia bem o 

que necessitava. “Como a cozinha 

não tem lugar para uma mesa, 

precisava de uma bancada de tra-

balho, e o tampo de granito fi cou 

superprático.” Já à mulher, a arqui-

teta Elisa Mendel, coube a tarefa 

de arrumar cada canto do espaço, 

que foi aberto para a sala. “Quería-

mos uma decoração clean, por isso 

escolhemos móveis e revestimentos 

em preto e branco, com vermelho 

na meia-parede e na geladeira vin-

tage”, diz Elisa. O balcão com to-

que de madeira quebrou o visual 

bicolor e conectou os ambientes.

Cozinha americana

Antes

Depois

Funcionalidade em 8 m²

❚ Para ter uma 

cozinha do tipo 

americana, o casal 

reduziu a parede 

divisória a 1,05 m 

de altura (1), 

escondida por 

duas bancadas, 

uma de granito e 

outra de madeira. 

A alteração exigiu 

o reforço estrutural 

com uma viga 

metálica no teto.

❚ Dois bancos (2)

atendem ao balcão 

de refeições. 

❚ Xodó da casa, a 

geladeira dos anos 

50 (3) não tem 

motor e virou um 

charmoso armário.

Digite “49 cozinhas” na busca e confi ra outros projetos integrados.

A reportagem Cozinha Americana 
(Agosto/2010, pág. 64) caiu 
como uma luva. “Eu estava mesmo 
pensando em ter uma parede 
colorida e, ao ver a revista, não tive 
dúvidas”, garante Barbara. Mas, 
em vez de vermelho, a farmacêutica 
ficou com o rosa e achou que a 
persiana preta faria maior contraste. 
O resto ela manteve como na 
matéria: bancada de granito preto, 
armários preto e branco, cooktop 
e nicho para micro-ondas. 

Em dezembro, ao retornar de Brasília, 
onde viveu durante dois anos, a economiária 
foi morar em seu antigo apartamento,  
mas com a intenção de reformá-lo por 
inteiro usando as referências da revista.

Ana Amélia R. Oliveira, 
Porto Alegre, RS
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■ O layout do espaço era 
eficiente e foi mantido, o que 
evitou despesas desnecessárias 
e atrasos na obra com alterações 
nas instalações hidráulicas.
■ O vaso sanitário com caixa 
acoplada (1) tem um gasto fixo de 
6 litros por descarga, permitindo 
uma economia sensível de água.

Raio X do projeto

Tom de 
madeira 
aquece 
o branco

Revestimentos, louças 
e móveis antigos são 
coisa do passado no 
ambiente de Valéria, 
Rodrigo e os fi lhos, 
de Santos, SP. A 
iluminação também 
coube na conta.

Banheiro perfeito 
para a família toda

O 
plano do casal Valéria e 
Rodrigo Piedade era reno-
var aos poucos cada canto 
do apartamento de 70 m�, 

comprado em 2007. Mas, com 
a chegada de Davi, o filho de 
7 meses, o orçamento apertou 
e a vez do banheiro foi adiada, 
para desespero de Valéria e da fi-
lha de 15 anos, Amanda, que so-
friam com a penumbra da única 
lâmpada no teto. “Andávamos 
pela casa com um espelho na 
mão, buscando mais claridade 
para fazer a maquiagem”, conta 
Valéria. Mas foi Rodrigo, cansa-
do da cara antiga do ambiente 
de 3,65 m�, que enviou as fotos 
para a promoção MINHA CASA 
Renovada. Em três semanas, to-
dos os pedidos foram realizados: 
a reforma, guiada pelo arqui-
teto Lucas Faconti, também de 
Santos, primou pela atualização 
de acabamentos e pela ilumina-
ção planejada. Hoje há lâmpa-
das fluorescentes no centro do 
ambiente, dicroicas acima da 
bancada e leds no boxe. Com 
menos de R$ 5 mil, fez-se a luz 
no banheiro da família Piedade!

■ A cerâmica clara 
em paredes e piso 
compõe uma base 
neutra que ressalta a 
faixa de porcelanato com 
padrão madeira. “Além 
de fugir do tradicional 
banheiro todo branco, 
o tom amadeirado traz 
aconchego”, explica o 
arquiteto Lucas Faconti, 
que optou por comprar 
todos os acabamentos 
em uma só loja, 
conseguindo um bom 
desconto à vista.

■ Um rebaixo já 
existente no forro 
permitiu a iluminação 
embutida. A área central 
ganhou luminária com 
lâmpadas fluorescentes 
eletrônicas. Sobre a 
bancada, há spots com 
dicroicas, lâmpada 
com ótimo índice de 
reprodução de cores, 
ideal para a maquiagem. 
Já no boxe, spots com 
leds de cor azul (abaixo) 
são acesos de forma 
independente. “O banho 
se torna mais relaxante 
graças à cromoterapia”, 
explica o arquiteto.

TEXTO RENATA S. FAGGION / FOTOS MARCOS LIMA

“O banheiro era o nosso 
grande problema, escuro e 

ultrapassado. Agora, ele se tornou 
o xodó da família!” 

Valéria, esposa de Rodrigo
e mãe de Amanda e Davi

Depois

■ A bancada de granito e o gabinete 
de madeira foram substituídos por um 
móvel claro, de mármore carrarinha 
e MDF branco. Ladeado por nichos, o 
gavetão facilita o acesso aos itens.

Confira o passo a passo desta transformação em vídeo. Acesse www.casa.com.br/minhacasarenovada
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2,60 x 1,40 m

A cadeira, antes esquecida em um canto 
da casa, ganhou vida e virou o xodó da 
família depois que a assistente administrativa 
revestiu o estofado de uma simpática 
combinação de estampas.

Gilvaneide Bernardo, 
Boa Vista, RR

Esta cadeira, que era 
forrada de cinza, ficou 
seis anos encostada na 
área de costura da casa 
de Gilvaneide. Durante esse 
tempo, ela olhava o móvel 
meio de lado, cismada.
“Eu queria que ele tivesse 
um toque mais feminino. 
Por isso, adorei quando vi  
a matéria Cadeira Cheia  
de Cor (Outubro/2010,  
pág. 60)”, conta a moça,
que logo saiu à procura 
de opções entre os tecidos 
que tinha. Escolheu 
padronagens em tons 
de marrom e inverteu 
a ordem da sugestão 
publicada: preferiu 
listras no assento 
e flores no encosto.
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minha casa 
Outubro de 2010

Antes & Depois

❚ TECIDOS 
DE ALGODÃO 
Da Paranatex, os tecidos 
impermeabilizados com 
estampa floral (ref. 
8038, var. 1) e listrada 
(ref. 6336, var. 2) são da 
Summer Collection. Na 
Lamostra Tecidos, saem 
por R$ 42 o metro de 
cada. Com 1,60 m de 
largura, foram usados 
50 cm do primeiro 
(R$ 21) e 40 cm do 
outro (R$ 16,80), em 
um total de R$ 37,80

❚ TINTA SPRAY
Da ColorGin, linha Arts, 
cor amarelo-limão 
(ref. 666). Tem secagem 
rápida. Leroy Merlin, 
R$ 25,99 (350 ml)

Quanto 
custou? R$ 64

Ninguém gosta de 
quebrar a harmo-
nia da decoração 
com uma cadeira 

sem graça, como costumam 
ser as de escritório. Com um 
pouco de esforço e criativida-
de, a peça pode se tornar um 
móvel descolado. Escolha 
a cor para a estrutura e vas-
culhe estampas em lojas de 
tecidos. Vale ousar nas com-
binações, desde que haja ele-
mentos em comum, como a 
mistura feita aqui: listras e 
� orais compartilham amare-
lo, rosa e turquesa. Outra op-
ção é montar um patchwork 
com retalhos de jeans, uma 
cortina esquecida ou sobras 
de tecido. Caso não queira 
se arriscar, contrate mão de 
obra especializada. Para um 
acabamento mais capricha-
do, forre a cadeira com cou-
ro, seguindo a dica de Dóris 
Prado, dona da Equanon, 
que reforma estofados (feito 
com couro, o serviço custa 
em torno de R$ 300).

Cadeira cheia de cor
Antes Depois

Materiais
❚ tinta spray 
❚ tecido: tire as medidas e 
calcule uma margem de 5 cm 
extras de todos os lados. Aqui, 
foram usados dois pedaços de 
50 x 55 cm da estampa floral 
(assento) e dois de 40 x 55 cm 
da listrada (encosto)
❚ tiras de tecido de 5 x 55 cm, 
uma de cada estampa
❚ grampeador de tecido 
(do tipo revólver)
❚ cola branca

Tempo estimado: 
três horas, sem a secagem

1. Com cuidado, desmonte 
a cadeira, separando encosto, 
assento e estrutura. 
2. Elimine a ferrugem com 
uma palha de aço e passe 
pano seco para tirar o pó.
3. Pinte as peças da estrutura 
com tinta spray sobre papel- 
jornal. Dê duas demãos, com 
um intervalo de 30 minutos. 
4. Encape o encosto com 

uma das estampas usando 
o grampeador de tecido. 
Comece pelo lado de trás, 
depois faça o da frente. Fure 
o tecido nas partes onde 
entrarão os parafusos.
5. Para esconder os grampos 
e dar acabamento, dobre a 
tira da outra estampa em três 
e fixe-a com cola branca.
6. Siga os mesmos passos 
para forrar o assento. 
7. Deixe secar por uma noite 
e monte a cadeira novamente.

Conheça o passo a passo da transformação

PREÇOS PESQUISADOS ENTRE 6 E 8 DE SETEMBRO, SUJEITOS A ALTERAÇÃO.
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Habituada a fazer mudanças nos espaços da 
casa em que vive com o marido e a filha, a 
profissional autônoma estava com vontade de 
renovar seu quarto. E encontrou boas sugestões 
ao folhear a edição de junho de 2010.

Fernanda Fernandes, 
Pouso Alegre, MG

minha casa 
Junho de 201064 
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As escolhas certas deste ambiente

❚ PAPEL DE 

PAREDE

Estampa da 

coleção Grafismo 

(ref. 1 814), da 

Bobinex. Art’s New, 

3 x R$ 92, três rolos 

❚ BANQUETA 

BORBA  

Etna, R$ 84,99 

❚ ESTANTE 

VAZADA

Da BRV, também 

em preto, vermelho 

e tabaco. PontoFrio.

com, 12 x R$ 19,08

❚ TINTA LILÁS

Suvinil (ref. E099). 

W Saghi Comércio 

de Tintas, 

R$ 26 (900 ml)

❚ PORTA-

TRAVESSEIROS

Dois brancos 

e dois roxos, 

de malha. Zelo, 

R$ 21,90 cada

❚ EDREDOM 

LISTRADO

De percal 170 fios. 

Zelo, R$ 54,90

❚ MANTA ROXA

De algodão. 

Zelo, R$ 99

❚ TRAVESSEIROS 

Os quatro são de 

percal 180 fios. 

Zelo, R$ 13,90 cada

❚ ALMOFADAS

Medem 40 x 40 cm. 

Zelo, R$ 19,90 cada

Quanto custou? 
R$ 952,89

11 m2 transformados

3
,4

0
 m

3,30 m

❚ Ao afastar a cama boxe da parede lateral, 

Thaís abriu espaço para a banqueta do 

lado direito do quarto, junto da janela. 

❚ A mistura de 

padronagens se destaca. 

Veja como a cor lisa da 

parede lateral combina 

com as listras verdes do 

edredom, que, por sua 

vez, se harmoniza com 

a estampa de folhas 

do papel de parede. 

Combinação 

na dose certa. 

❚ Para não brigar com 

as estampas da roupa 

de cama e da parede, 

os móveis do quarto, 

como a banqueta, a 

escrivaninha e a estante, 

são todos brancos. 

❚ Encostada na parede 

colorida, a estante 

modular vazada sobressai 

no ambiente, contribuindo 

com leveza. Além disso, 

é perfeita para organizar 

livros, CDs e outros 

pertences da moradora.

❚ Thaís aplicou o adesivo 

de mandala ao lado 

da estante retilínea, o 

que criou um agradável 

contraste de formas. Outro 

contraponto está na cor 

branca do desenho sobre 

o fundo lilás. Em tempo: o 

adesivo foi presente, mas, 

se você quiser um igual, 

ele está disponível em 

25 cores na Tatoo 

de Parede, por R$ 25. 

❚ Foi boa a decisão 

de não trocar o piso 

de tacos, pois a 

madeira deixa o quarto 

mais aconchegante. 

Depois de ver a transformação  
do ambiente da matéria Estampas 
Charmosas (pág. 62), Fernanda não 
parava de pensar na parede lilás-
rosado. Mas não quis comprar a cor 
pronta. “Eu preparo minhas tintas. 
Misturei bege, vermelho, azul, preto 
e marrom até chegar no tom que 
desejava”, explica. Em cinco horas, 
ela pintou sozinha a superfície 
atrás da cama. Então encomendou 
a cabeceira a um gesseiro e 
acrescentou objetos decorativos.

Os olhos não enganam: 
o banheiro de Ana Amélia 
se parece com o da 
matéria Banheiro Perfeito 
para a Família Toda 
(Dezembro/2010, pág. 96). 
Porém, a moça recorreu a 
alternativas para reduzir os 
gastos. “Imitei o porcelanato 
que lembra madeira da 
parede usando uma cerâmica 
que custou a metade do 
preço”, revela. “Com a troca, 
consegui comprar um espelho 
como o da reportagem.” 
Outra boa sacada foi 
instalar de ponta-cabeça 
um armário basculante de 
cozinha para pronta-entrega 
– a abertura se volta para 
cima. Sobre ele, um tampo 
de MDF substitui o mármore.

  DOBRA   DOBRA   DOBRA

  DOBRA   DOBRA   DOBRA

{ Figura 193
Reprodução de folder comemorativo 
encartado na edição 13 da revista 
Minha Casa. Publicação dos 
vencedores do concurso 
"Fiz Como em Minha Casa". 
Leitora Bárbara Ribeiro, 
de Anápolis, Goiás. 

Quando decidiram se casar, Barbara e Waldir 
Ribeiro começaram a construir a casa nova. 
Enquanto a obra avançava, ela corria atrás 
de referências para compor os ambientes  
– a cozinha era a sua maior preocupação.

O apartamento dela tem 
uma varanda que nunca foi 
decorada por falta de uma ideia 
apaixonante. Até que Giulianna 
a encontrou em MINHA CASA.

Barbara Ribeiro, 
Anápolis, GO 

Giulianna Borges,
João Pessoa, PB

A edição de dezembro 
de 2010 despertou a 
imaginação da professora de 
fisiologia, que resolveu copiar 
o suporte para plantas da 
matéria Aqui o Clima É Zen 
(pág. 16). A moça e o marido 
foram a uma marcenaria com 
a revista debaixo do braço 
e, com R$ 70, adquiriram 
ripas e duas prateleiras de 
madeira. Em casa, passaram 
verniz nas peças e montaram 
o painel na parede do 
terraço. Garimpar espécies e 
vasinhos acabou se tornando 
o passatempo de Giulianna, 
que agora prepara as aulas e 
brinca com a filha Ana Luiza 
no ambiente. “Depois que o 
canto ficou verde, encheu-se 
de passarinhos.”

As cinco campeãs: como elas transportaram as           soluções de nossas páginas para a decoração 
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minha casa 
Dezembro de 201016 

Meu canto preferido
Esta seção é sua! Poste fotos e sua história em Meu Canto Preferido 
na nossa comunidade: http://minhacasa.abril.com.br

REPORTAGEM VISUAL ISABELLA MENDONÇA 
E THIAGO ERMANO (ASSISTENTE)
FOTOS CARLOS PIRATININGA

Aqui o clima é zen
O sushiman Wagner Praxedes, 
cearense que mora há dez anos 
em São Paulo, conta como 
montou um simpático terraço 
verde para ler e relaxar.

C 
uidar de plantas é uma das minhas 
paixões. Desde que me mudei para 
São Paulo, não houve mais espaço 
para um jardim, então sentia falta de 

ter ao menos um canto para cultivá-las. Foi aí 
que pensei em pendurar um painel de madei-
ra em uma área semicoberta da varanda de 
casa e usá-lo como fl oreira, junto de outros 
vasos colocados no chão. Gosto de espécies 
fáceis de cuidar, por isso selecionei azaleia, 
begônia, calanchoê, fl or-de-maio e lírio-da-
paz. O ambiente fi cou tranquilo e acolhedor 
e logo se tornou o mais especial para mim. 
É aqui que eu leio, relaxo e recarrego as 
energias para começar o dia.”

“

Floreira ecológica e inusitada

❚ Para a montagem do painel, Wagner 

reaproveitou um estrado de cama velho, 

com sete ripas de 1,82 m. Serradas 

ao meio, elas renderam 14 peças, 

que foram pregadas – ora juntas, ora 

separadas – em duas ripas de 90 cm, 

também pertencentes ao estrado. 

Outras duas ripas foram usadas na 

confecção da pequena prateleira. 

❚ Wagner lixou e envernizou a 

madeira para dar acabamento 

caprichado. Por fim, parafusou os 

vasos da parte de cima da floreira. 

Lixeira do Extra faz as vezes de revisteiro, bandeja da Lojas Americanas e futons da Etna.

Marmovale, R$ 1 092

❚ PERSIANA DE PVC

Modelo Control, com 

1,20 x 1,20 m. 

Tok & Stok, R$ 45

❚ TORNEIRA*

Slim, da Perflex. 

R$ 98,50

❚ COOKTOP 

Brastemp Colors. 

Lojas Colombo, 

12 x R$ 48,25

❚ FORNO ELÉTRICO

Da Philco. Lojas 

Colombo, 

12 x R$ 17,75

❚ BANCOS 

Modelo Pira, giratório 

e regulável. Tok & 

Stok, R$ 250 cada

❚ GELADEIRA 

ANTIGA

De um bazar, R$ 200

❚ MÃO DE OBRA

R$ 2 950

64 
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FOTOS JULIO SOARES

65 minha casa 
Agosto de 2010

minha casa 
Agosto de 2010

Antes & Depois

❚ TINTAS ACRÍLICAS

Branco Neve, Suvinil, 

3,6 litros, R$ 52.  

Vermelho Encanto (ref. 

07YR), Coral, 800 ml, 

R$ 25. Cassol Centerlar 

❚ CERÂMICAS* 

Branca, Artico Alpe 

(45 x 45 cm), da 

Eliane, R$ 382,50. 

Preta (10 x 10 cm), 

da Ceusa, R$ 90

❚ MODULADOS E 

PORTA-UTENSÍLIOS

Armarius Design, 

R$ 3 590

❚ LUMINÁRIA 

AUTOADESIVA

Dot-it, da Osram. Sob 

o armário acima do 

cooktop, leva leds. 

Usa três pilhas AAA. 

Tok & Stok, R$ 37

❚ TAMPOS 

Duas peças de granito 

preto-são-gabriel, da 

pia (2,10 x 0,60 m) e de 

apoio (1,35 x 0,45 m).

Quanto custou? 
R$ 9 854O

s talentos dos moradores 

transformaram este am-

biente no apartamento 

em São Leopoldo, na 

Grande Porto Alegre. O publici-

tário Carlos Porto é o cozinhei-

ro da casa e por isso sabia bem o 

que necessitava. “Como a cozinha 

não tem lugar para uma mesa, 

precisava de uma bancada de tra-

balho, e o tampo de granito fi cou 

superprático.” Já à mulher, a arqui-

teta Elisa Mendel, coube a tarefa 

de arrumar cada canto do espaço, 

que foi aberto para a sala. “Quería-

mos uma decoração clean, por isso 

escolhemos móveis e revestimentos 

em preto e branco, com vermelho 

na meia-parede e na geladeira vin-

tage”, diz Elisa. O balcão com to-

que de madeira quebrou o visual 

bicolor e conectou os ambientes.

Cozinha americana

Antes

Depois

Funcionalidade em 8 m²

❚ Para ter uma 

cozinha do tipo 

americana, o casal 

reduziu a parede 

divisória a 1,05 m 

de altura (1), 

escondida por 

duas bancadas, 

uma de granito e 

outra de madeira. 

A alteração exigiu 

o reforço estrutural 

com uma viga 

metálica no teto.

❚ Dois bancos (2)

atendem ao balcão 

de refeições. 

❚ Xodó da casa, a 

geladeira dos anos 

50 (3) não tem 

motor e virou um 

charmoso armário.

Digite “49 cozinhas” na busca e confi ra outros projetos integrados.

A reportagem Cozinha Americana 
(Agosto/2010, pág. 64) caiu 
como uma luva. “Eu estava mesmo 
pensando em ter uma parede 
colorida e, ao ver a revista, não tive 
dúvidas”, garante Barbara. Mas, 
em vez de vermelho, a farmacêutica 
ficou com o rosa e achou que a 
persiana preta faria maior contraste. 
O resto ela manteve como na 
matéria: bancada de granito preto, 
armários preto e branco, cooktop 
e nicho para micro-ondas. 

Em dezembro, ao retornar de Brasília, 
onde viveu durante dois anos, a economiária 
foi morar em seu antigo apartamento,  
mas com a intenção de reformá-lo por 
inteiro usando as referências da revista.

Ana Amélia R. Oliveira, 
Porto Alegre, RS
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■ O layout do espaço era 
eficiente e foi mantido, o que 
evitou despesas desnecessárias 
e atrasos na obra com alterações 
nas instalações hidráulicas.
■ O vaso sanitário com caixa 
acoplada (1) tem um gasto fixo de 
6 litros por descarga, permitindo 
uma economia sensível de água.

Raio X do projeto

Tom de 
madeira 
aquece 
o branco

Revestimentos, louças 
e móveis antigos são 
coisa do passado no 
ambiente de Valéria, 
Rodrigo e os fi lhos, 
de Santos, SP. A 
iluminação também 
coube na conta.

Banheiro perfeito 
para a família toda

O 
plano do casal Valéria e 
Rodrigo Piedade era reno-
var aos poucos cada canto 
do apartamento de 70 m�, 

comprado em 2007. Mas, com 
a chegada de Davi, o filho de 
7 meses, o orçamento apertou 
e a vez do banheiro foi adiada, 
para desespero de Valéria e da fi-
lha de 15 anos, Amanda, que so-
friam com a penumbra da única 
lâmpada no teto. “Andávamos 
pela casa com um espelho na 
mão, buscando mais claridade 
para fazer a maquiagem”, conta 
Valéria. Mas foi Rodrigo, cansa-
do da cara antiga do ambiente 
de 3,65 m�, que enviou as fotos 
para a promoção MINHA CASA 
Renovada. Em três semanas, to-
dos os pedidos foram realizados: 
a reforma, guiada pelo arqui-
teto Lucas Faconti, também de 
Santos, primou pela atualização 
de acabamentos e pela ilumina-
ção planejada. Hoje há lâmpa-
das fluorescentes no centro do 
ambiente, dicroicas acima da 
bancada e leds no boxe. Com 
menos de R$ 5 mil, fez-se a luz 
no banheiro da família Piedade!

■ A cerâmica clara 
em paredes e piso 
compõe uma base 
neutra que ressalta a 
faixa de porcelanato com 
padrão madeira. “Além 
de fugir do tradicional 
banheiro todo branco, 
o tom amadeirado traz 
aconchego”, explica o 
arquiteto Lucas Faconti, 
que optou por comprar 
todos os acabamentos 
em uma só loja, 
conseguindo um bom 
desconto à vista.

■ Um rebaixo já 
existente no forro 
permitiu a iluminação 
embutida. A área central 
ganhou luminária com 
lâmpadas fluorescentes 
eletrônicas. Sobre a 
bancada, há spots com 
dicroicas, lâmpada 
com ótimo índice de 
reprodução de cores, 
ideal para a maquiagem. 
Já no boxe, spots com 
leds de cor azul (abaixo) 
são acesos de forma 
independente. “O banho 
se torna mais relaxante 
graças à cromoterapia”, 
explica o arquiteto.

TEXTO RENATA S. FAGGION / FOTOS MARCOS LIMA

“O banheiro era o nosso 
grande problema, escuro e 

ultrapassado. Agora, ele se tornou 
o xodó da família!” 

Valéria, esposa de Rodrigo
e mãe de Amanda e Davi

Depois

■ A bancada de granito e o gabinete 
de madeira foram substituídos por um 
móvel claro, de mármore carrarinha 
e MDF branco. Ladeado por nichos, o 
gavetão facilita o acesso aos itens.

Confira o passo a passo desta transformação em vídeo. Acesse www.casa.com.br/minhacasarenovada
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2,60 x 1,40 m

A cadeira, antes esquecida em um canto 
da casa, ganhou vida e virou o xodó da 
família depois que a assistente administrativa 
revestiu o estofado de uma simpática 
combinação de estampas.

Gilvaneide Bernardo, 
Boa Vista, RR

Esta cadeira, que era 
forrada de cinza, ficou 
seis anos encostada na 
área de costura da casa 
de Gilvaneide. Durante esse 
tempo, ela olhava o móvel 
meio de lado, cismada.
“Eu queria que ele tivesse 
um toque mais feminino. 
Por isso, adorei quando vi  
a matéria Cadeira Cheia  
de Cor (Outubro/2010,  
pág. 60)”, conta a moça,
que logo saiu à procura 
de opções entre os tecidos 
que tinha. Escolheu 
padronagens em tons 
de marrom e inverteu 
a ordem da sugestão 
publicada: preferiu 
listras no assento 
e flores no encosto.
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minha casa 
Outubro de 2010

Antes & Depois

❚ TECIDOS 
DE ALGODÃO 
Da Paranatex, os tecidos 
impermeabilizados com 
estampa floral (ref. 
8038, var. 1) e listrada 
(ref. 6336, var. 2) são da 
Summer Collection. Na 
Lamostra Tecidos, saem 
por R$ 42 o metro de 
cada. Com 1,60 m de 
largura, foram usados 
50 cm do primeiro 
(R$ 21) e 40 cm do 
outro (R$ 16,80), em 
um total de R$ 37,80

❚ TINTA SPRAY
Da ColorGin, linha Arts, 
cor amarelo-limão 
(ref. 666). Tem secagem 
rápida. Leroy Merlin, 
R$ 25,99 (350 ml)

Quanto 
custou? R$ 64

Ninguém gosta de 
quebrar a harmo-
nia da decoração 
com uma cadeira 

sem graça, como costumam 
ser as de escritório. Com um 
pouco de esforço e criativida-
de, a peça pode se tornar um 
móvel descolado. Escolha 
a cor para a estrutura e vas-
culhe estampas em lojas de 
tecidos. Vale ousar nas com-
binações, desde que haja ele-
mentos em comum, como a 
mistura feita aqui: listras e 
� orais compartilham amare-
lo, rosa e turquesa. Outra op-
ção é montar um patchwork 
com retalhos de jeans, uma 
cortina esquecida ou sobras 
de tecido. Caso não queira 
se arriscar, contrate mão de 
obra especializada. Para um 
acabamento mais capricha-
do, forre a cadeira com cou-
ro, seguindo a dica de Dóris 
Prado, dona da Equanon, 
que reforma estofados (feito 
com couro, o serviço custa 
em torno de R$ 300).

Cadeira cheia de cor
Antes Depois

Materiais
❚ tinta spray 
❚ tecido: tire as medidas e 
calcule uma margem de 5 cm 
extras de todos os lados. Aqui, 
foram usados dois pedaços de 
50 x 55 cm da estampa floral 
(assento) e dois de 40 x 55 cm 
da listrada (encosto)
❚ tiras de tecido de 5 x 55 cm, 
uma de cada estampa
❚ grampeador de tecido 
(do tipo revólver)
❚ cola branca

Tempo estimado: 
três horas, sem a secagem

1. Com cuidado, desmonte 
a cadeira, separando encosto, 
assento e estrutura. 
2. Elimine a ferrugem com 
uma palha de aço e passe 
pano seco para tirar o pó.
3. Pinte as peças da estrutura 
com tinta spray sobre papel- 
jornal. Dê duas demãos, com 
um intervalo de 30 minutos. 
4. Encape o encosto com 

uma das estampas usando 
o grampeador de tecido. 
Comece pelo lado de trás, 
depois faça o da frente. Fure 
o tecido nas partes onde 
entrarão os parafusos.
5. Para esconder os grampos 
e dar acabamento, dobre a 
tira da outra estampa em três 
e fixe-a com cola branca.
6. Siga os mesmos passos 
para forrar o assento. 
7. Deixe secar por uma noite 
e monte a cadeira novamente.

Conheça o passo a passo da transformação

PREÇOS PESQUISADOS ENTRE 6 E 8 DE SETEMBRO, SUJEITOS A ALTERAÇÃO.

F
O

TO
 F

E
IT

A
 N

A
 L

O
JA

 H
IT

S
 K

ID
S

’N
’T

E
E

N
S

.

r
ic

a
r

d
o

 P
u

c
c

in
i (

M
G

)

Habituada a fazer mudanças nos espaços da 
casa em que vive com o marido e a filha, a 
profissional autônoma estava com vontade de 
renovar seu quarto. E encontrou boas sugestões 
ao folhear a edição de junho de 2010.

Fernanda Fernandes, 
Pouso Alegre, MG

minha casa 
Junho de 201064 
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As escolhas certas deste ambiente

❚ PAPEL DE 

PAREDE

Estampa da 

coleção Grafismo 

(ref. 1 814), da 

Bobinex. Art’s New, 

3 x R$ 92, três rolos 

❚ BANQUETA 

BORBA  

Etna, R$ 84,99 

❚ ESTANTE 

VAZADA

Da BRV, também 

em preto, vermelho 

e tabaco. PontoFrio.

com, 12 x R$ 19,08

❚ TINTA LILÁS

Suvinil (ref. E099). 

W Saghi Comércio 

de Tintas, 

R$ 26 (900 ml)

❚ PORTA-

TRAVESSEIROS

Dois brancos 

e dois roxos, 

de malha. Zelo, 

R$ 21,90 cada

❚ EDREDOM 

LISTRADO

De percal 170 fios. 

Zelo, R$ 54,90

❚ MANTA ROXA

De algodão. 

Zelo, R$ 99

❚ TRAVESSEIROS 

Os quatro são de 

percal 180 fios. 

Zelo, R$ 13,90 cada

❚ ALMOFADAS

Medem 40 x 40 cm. 

Zelo, R$ 19,90 cada

Quanto custou? 
R$ 952,89

11 m2 transformados

3
,4

0
 m

3,30 m

❚ Ao afastar a cama boxe da parede lateral, 

Thaís abriu espaço para a banqueta do 

lado direito do quarto, junto da janela. 

❚ A mistura de 

padronagens se destaca. 

Veja como a cor lisa da 

parede lateral combina 

com as listras verdes do 

edredom, que, por sua 

vez, se harmoniza com 

a estampa de folhas 

do papel de parede. 

Combinação 

na dose certa. 

❚ Para não brigar com 

as estampas da roupa 

de cama e da parede, 

os móveis do quarto, 

como a banqueta, a 

escrivaninha e a estante, 

são todos brancos. 

❚ Encostada na parede 

colorida, a estante 

modular vazada sobressai 

no ambiente, contribuindo 

com leveza. Além disso, 

é perfeita para organizar 

livros, CDs e outros 

pertences da moradora.

❚ Thaís aplicou o adesivo 

de mandala ao lado 

da estante retilínea, o 

que criou um agradável 

contraste de formas. Outro 

contraponto está na cor 

branca do desenho sobre 

o fundo lilás. Em tempo: o 

adesivo foi presente, mas, 

se você quiser um igual, 

ele está disponível em 

25 cores na Tatoo 

de Parede, por R$ 25. 

❚ Foi boa a decisão 

de não trocar o piso 

de tacos, pois a 

madeira deixa o quarto 

mais aconchegante. 

Depois de ver a transformação  
do ambiente da matéria Estampas 
Charmosas (pág. 62), Fernanda não 
parava de pensar na parede lilás-
rosado. Mas não quis comprar a cor 
pronta. “Eu preparo minhas tintas. 
Misturei bege, vermelho, azul, preto 
e marrom até chegar no tom que 
desejava”, explica. Em cinco horas, 
ela pintou sozinha a superfície 
atrás da cama. Então encomendou 
a cabeceira a um gesseiro e 
acrescentou objetos decorativos.

Os olhos não enganam: 
o banheiro de Ana Amélia 
se parece com o da 
matéria Banheiro Perfeito 
para a Família Toda 
(Dezembro/2010, pág. 96). 
Porém, a moça recorreu a 
alternativas para reduzir os 
gastos. “Imitei o porcelanato 
que lembra madeira da 
parede usando uma cerâmica 
que custou a metade do 
preço”, revela. “Com a troca, 
consegui comprar um espelho 
como o da reportagem.” 
Outra boa sacada foi 
instalar de ponta-cabeça 
um armário basculante de 
cozinha para pronta-entrega 
– a abertura se volta para 
cima. Sobre ele, um tampo 
de MDF substitui o mármore.

  DOBRA   DOBRA   DOBRA

  DOBRA   DOBRA   DOBRA
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{ Figura 194
Reprodução de folder comemorativo 
encartado na edição 13 da revista 
Minha Casa. Publicação dos 
vencedores do concurso 
"Fiz Como em Minha Casa". 
Leitora Giulianna Borges, 
de João Pessoa, Paraíba.  

Quando decidiram se casar, Barbara e Waldir 
Ribeiro começaram a construir a casa nova. 
Enquanto a obra avançava, ela corria atrás 
de referências para compor os ambientes  
– a cozinha era a sua maior preocupação.

O apartamento dela tem 
uma varanda que nunca foi 
decorada por falta de uma ideia 
apaixonante. Até que Giulianna 
a encontrou em MINHA CASA.

Barbara Ribeiro, 
Anápolis, GO 

Giulianna Borges,
João Pessoa, PB

A edição de dezembro 
de 2010 despertou a 
imaginação da professora de 
fisiologia, que resolveu copiar 
o suporte para plantas da 
matéria Aqui o Clima É Zen 
(pág. 16). A moça e o marido 
foram a uma marcenaria com 
a revista debaixo do braço 
e, com R$ 70, adquiriram 
ripas e duas prateleiras de 
madeira. Em casa, passaram 
verniz nas peças e montaram 
o painel na parede do 
terraço. Garimpar espécies e 
vasinhos acabou se tornando 
o passatempo de Giulianna, 
que agora prepara as aulas e 
brinca com a filha Ana Luiza 
no ambiente. “Depois que o 
canto ficou verde, encheu-se 
de passarinhos.”

As cinco campeãs: como elas transportaram as           soluções de nossas páginas para a decoração 
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Meu canto preferido
Esta seção é sua! Poste fotos e sua história em Meu Canto Preferido 
na nossa comunidade: http://minhacasa.abril.com.br

REPORTAGEM VISUAL ISABELLA MENDONÇA 
E THIAGO ERMANO (ASSISTENTE)
FOTOS CARLOS PIRATININGA

Aqui o clima é zen
O sushiman Wagner Praxedes, 
cearense que mora há dez anos 
em São Paulo, conta como 
montou um simpático terraço 
verde para ler e relaxar.

C 
uidar de plantas é uma das minhas 
paixões. Desde que me mudei para 
São Paulo, não houve mais espaço 
para um jardim, então sentia falta de 

ter ao menos um canto para cultivá-las. Foi aí 
que pensei em pendurar um painel de madei-
ra em uma área semicoberta da varanda de 
casa e usá-lo como fl oreira, junto de outros 
vasos colocados no chão. Gosto de espécies 
fáceis de cuidar, por isso selecionei azaleia, 
begônia, calanchoê, fl or-de-maio e lírio-da-
paz. O ambiente fi cou tranquilo e acolhedor 
e logo se tornou o mais especial para mim. 
É aqui que eu leio, relaxo e recarrego as 
energias para começar o dia.”

“

Floreira ecológica e inusitada

❚ Para a montagem do painel, Wagner 

reaproveitou um estrado de cama velho, 

com sete ripas de 1,82 m. Serradas 

ao meio, elas renderam 14 peças, 

que foram pregadas – ora juntas, ora 

separadas – em duas ripas de 90 cm, 

também pertencentes ao estrado. 

Outras duas ripas foram usadas na 

confecção da pequena prateleira. 

❚ Wagner lixou e envernizou a 

madeira para dar acabamento 

caprichado. Por fim, parafusou os 

vasos da parte de cima da floreira. 

Lixeira do Extra faz as vezes de revisteiro, bandeja da Lojas Americanas e futons da Etna.

Marmovale, R$ 1 092

❚ PERSIANA DE PVC

Modelo Control, com 

1,20 x 1,20 m. 

Tok & Stok, R$ 45

❚ TORNEIRA*

Slim, da Perflex. 

R$ 98,50

❚ COOKTOP 

Brastemp Colors. 

Lojas Colombo, 

12 x R$ 48,25

❚ FORNO ELÉTRICO

Da Philco. Lojas 

Colombo, 

12 x R$ 17,75

❚ BANCOS 

Modelo Pira, giratório 

e regulável. Tok & 

Stok, R$ 250 cada

❚ GELADEIRA 

ANTIGA

De um bazar, R$ 200

❚ MÃO DE OBRA

R$ 2 950
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❚ TINTAS ACRÍLICAS

Branco Neve, Suvinil, 

3,6 litros, R$ 52.  

Vermelho Encanto (ref. 

07YR), Coral, 800 ml, 

R$ 25. Cassol Centerlar 

❚ CERÂMICAS* 

Branca, Artico Alpe 

(45 x 45 cm), da 

Eliane, R$ 382,50. 

Preta (10 x 10 cm), 

da Ceusa, R$ 90

❚ MODULADOS E 

PORTA-UTENSÍLIOS

Armarius Design, 

R$ 3 590

❚ LUMINÁRIA 

AUTOADESIVA

Dot-it, da Osram. Sob 

o armário acima do 

cooktop, leva leds. 

Usa três pilhas AAA. 

Tok & Stok, R$ 37

❚ TAMPOS 

Duas peças de granito 

preto-são-gabriel, da 

pia (2,10 x 0,60 m) e de 

apoio (1,35 x 0,45 m).

Quanto custou? 
R$ 9 854O

s talentos dos moradores 

transformaram este am-

biente no apartamento 

em São Leopoldo, na 

Grande Porto Alegre. O publici-

tário Carlos Porto é o cozinhei-

ro da casa e por isso sabia bem o 

que necessitava. “Como a cozinha 

não tem lugar para uma mesa, 

precisava de uma bancada de tra-

balho, e o tampo de granito fi cou 

superprático.” Já à mulher, a arqui-

teta Elisa Mendel, coube a tarefa 

de arrumar cada canto do espaço, 

que foi aberto para a sala. “Quería-

mos uma decoração clean, por isso 

escolhemos móveis e revestimentos 

em preto e branco, com vermelho 

na meia-parede e na geladeira vin-

tage”, diz Elisa. O balcão com to-

que de madeira quebrou o visual 

bicolor e conectou os ambientes.

Cozinha americana

Antes

Depois

Funcionalidade em 8 m²

❚ Para ter uma 

cozinha do tipo 

americana, o casal 

reduziu a parede 

divisória a 1,05 m 

de altura (1), 

escondida por 

duas bancadas, 

uma de granito e 

outra de madeira. 

A alteração exigiu 

o reforço estrutural 

com uma viga 

metálica no teto.

❚ Dois bancos (2)

atendem ao balcão 

de refeições. 

❚ Xodó da casa, a 

geladeira dos anos 

50 (3) não tem 

motor e virou um 

charmoso armário.

Digite “49 cozinhas” na busca e confi ra outros projetos integrados.

A reportagem Cozinha Americana 
(Agosto/2010, pág. 64) caiu 
como uma luva. “Eu estava mesmo 
pensando em ter uma parede 
colorida e, ao ver a revista, não tive 
dúvidas”, garante Barbara. Mas, 
em vez de vermelho, a farmacêutica 
ficou com o rosa e achou que a 
persiana preta faria maior contraste. 
O resto ela manteve como na 
matéria: bancada de granito preto, 
armários preto e branco, cooktop 
e nicho para micro-ondas. 

Em dezembro, ao retornar de Brasília, 
onde viveu durante dois anos, a economiária 
foi morar em seu antigo apartamento,  
mas com a intenção de reformá-lo por 
inteiro usando as referências da revista.

Ana Amélia R. Oliveira, 
Porto Alegre, RS
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■ O layout do espaço era 
eficiente e foi mantido, o que 
evitou despesas desnecessárias 
e atrasos na obra com alterações 
nas instalações hidráulicas.
■ O vaso sanitário com caixa 
acoplada (1) tem um gasto fixo de 
6 litros por descarga, permitindo 
uma economia sensível de água.

Raio X do projeto

Tom de 
madeira 
aquece 
o branco

Revestimentos, louças 
e móveis antigos são 
coisa do passado no 
ambiente de Valéria, 
Rodrigo e os fi lhos, 
de Santos, SP. A 
iluminação também 
coube na conta.

Banheiro perfeito 
para a família toda

O 
plano do casal Valéria e 
Rodrigo Piedade era reno-
var aos poucos cada canto 
do apartamento de 70 m�, 

comprado em 2007. Mas, com 
a chegada de Davi, o filho de 
7 meses, o orçamento apertou 
e a vez do banheiro foi adiada, 
para desespero de Valéria e da fi-
lha de 15 anos, Amanda, que so-
friam com a penumbra da única 
lâmpada no teto. “Andávamos 
pela casa com um espelho na 
mão, buscando mais claridade 
para fazer a maquiagem”, conta 
Valéria. Mas foi Rodrigo, cansa-
do da cara antiga do ambiente 
de 3,65 m�, que enviou as fotos 
para a promoção MINHA CASA 
Renovada. Em três semanas, to-
dos os pedidos foram realizados: 
a reforma, guiada pelo arqui-
teto Lucas Faconti, também de 
Santos, primou pela atualização 
de acabamentos e pela ilumina-
ção planejada. Hoje há lâmpa-
das fluorescentes no centro do 
ambiente, dicroicas acima da 
bancada e leds no boxe. Com 
menos de R$ 5 mil, fez-se a luz 
no banheiro da família Piedade!

■ A cerâmica clara 
em paredes e piso 
compõe uma base 
neutra que ressalta a 
faixa de porcelanato com 
padrão madeira. “Além 
de fugir do tradicional 
banheiro todo branco, 
o tom amadeirado traz 
aconchego”, explica o 
arquiteto Lucas Faconti, 
que optou por comprar 
todos os acabamentos 
em uma só loja, 
conseguindo um bom 
desconto à vista.

■ Um rebaixo já 
existente no forro 
permitiu a iluminação 
embutida. A área central 
ganhou luminária com 
lâmpadas fluorescentes 
eletrônicas. Sobre a 
bancada, há spots com 
dicroicas, lâmpada 
com ótimo índice de 
reprodução de cores, 
ideal para a maquiagem. 
Já no boxe, spots com 
leds de cor azul (abaixo) 
são acesos de forma 
independente. “O banho 
se torna mais relaxante 
graças à cromoterapia”, 
explica o arquiteto.

TEXTO RENATA S. FAGGION / FOTOS MARCOS LIMA

“O banheiro era o nosso 
grande problema, escuro e 

ultrapassado. Agora, ele se tornou 
o xodó da família!” 

Valéria, esposa de Rodrigo
e mãe de Amanda e Davi

Depois

■ A bancada de granito e o gabinete 
de madeira foram substituídos por um 
móvel claro, de mármore carrarinha 
e MDF branco. Ladeado por nichos, o 
gavetão facilita o acesso aos itens.

Confira o passo a passo desta transformação em vídeo. Acesse www.casa.com.br/minhacasarenovada

Antes
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2,60 x 1,40 m

A cadeira, antes esquecida em um canto 
da casa, ganhou vida e virou o xodó da 
família depois que a assistente administrativa 
revestiu o estofado de uma simpática 
combinação de estampas.

Gilvaneide Bernardo, 
Boa Vista, RR

Esta cadeira, que era 
forrada de cinza, ficou 
seis anos encostada na 
área de costura da casa 
de Gilvaneide. Durante esse 
tempo, ela olhava o móvel 
meio de lado, cismada.
“Eu queria que ele tivesse 
um toque mais feminino. 
Por isso, adorei quando vi  
a matéria Cadeira Cheia  
de Cor (Outubro/2010,  
pág. 60)”, conta a moça,
que logo saiu à procura 
de opções entre os tecidos 
que tinha. Escolheu 
padronagens em tons 
de marrom e inverteu 
a ordem da sugestão 
publicada: preferiu 
listras no assento 
e flores no encosto.
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❚ TECIDOS 
DE ALGODÃO 
Da Paranatex, os tecidos 
impermeabilizados com 
estampa floral (ref. 
8038, var. 1) e listrada 
(ref. 6336, var. 2) são da 
Summer Collection. Na 
Lamostra Tecidos, saem 
por R$ 42 o metro de 
cada. Com 1,60 m de 
largura, foram usados 
50 cm do primeiro 
(R$ 21) e 40 cm do 
outro (R$ 16,80), em 
um total de R$ 37,80

❚ TINTA SPRAY
Da ColorGin, linha Arts, 
cor amarelo-limão 
(ref. 666). Tem secagem 
rápida. Leroy Merlin, 
R$ 25,99 (350 ml)

Quanto 
custou? R$ 64

Ninguém gosta de 
quebrar a harmo-
nia da decoração 
com uma cadeira 

sem graça, como costumam 
ser as de escritório. Com um 
pouco de esforço e criativida-
de, a peça pode se tornar um 
móvel descolado. Escolha 
a cor para a estrutura e vas-
culhe estampas em lojas de 
tecidos. Vale ousar nas com-
binações, desde que haja ele-
mentos em comum, como a 
mistura feita aqui: listras e 
� orais compartilham amare-
lo, rosa e turquesa. Outra op-
ção é montar um patchwork 
com retalhos de jeans, uma 
cortina esquecida ou sobras 
de tecido. Caso não queira 
se arriscar, contrate mão de 
obra especializada. Para um 
acabamento mais capricha-
do, forre a cadeira com cou-
ro, seguindo a dica de Dóris 
Prado, dona da Equanon, 
que reforma estofados (feito 
com couro, o serviço custa 
em torno de R$ 300).

Cadeira cheia de cor
Antes Depois

Materiais
❚ tinta spray 
❚ tecido: tire as medidas e 
calcule uma margem de 5 cm 
extras de todos os lados. Aqui, 
foram usados dois pedaços de 
50 x 55 cm da estampa floral 
(assento) e dois de 40 x 55 cm 
da listrada (encosto)
❚ tiras de tecido de 5 x 55 cm, 
uma de cada estampa
❚ grampeador de tecido 
(do tipo revólver)
❚ cola branca

Tempo estimado: 
três horas, sem a secagem

1. Com cuidado, desmonte 
a cadeira, separando encosto, 
assento e estrutura. 
2. Elimine a ferrugem com 
uma palha de aço e passe 
pano seco para tirar o pó.
3. Pinte as peças da estrutura 
com tinta spray sobre papel- 
jornal. Dê duas demãos, com 
um intervalo de 30 minutos. 
4. Encape o encosto com 

uma das estampas usando 
o grampeador de tecido. 
Comece pelo lado de trás, 
depois faça o da frente. Fure 
o tecido nas partes onde 
entrarão os parafusos.
5. Para esconder os grampos 
e dar acabamento, dobre a 
tira da outra estampa em três 
e fixe-a com cola branca.
6. Siga os mesmos passos 
para forrar o assento. 
7. Deixe secar por uma noite 
e monte a cadeira novamente.

Conheça o passo a passo da transformação

PREÇOS PESQUISADOS ENTRE 6 E 8 DE SETEMBRO, SUJEITOS A ALTERAÇÃO.
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Habituada a fazer mudanças nos espaços da 
casa em que vive com o marido e a filha, a 
profissional autônoma estava com vontade de 
renovar seu quarto. E encontrou boas sugestões 
ao folhear a edição de junho de 2010.

Fernanda Fernandes, 
Pouso Alegre, MG

minha casa 
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As escolhas certas deste ambiente

❚ PAPEL DE 

PAREDE

Estampa da 

coleção Grafismo 

(ref. 1 814), da 

Bobinex. Art’s New, 

3 x R$ 92, três rolos 

❚ BANQUETA 

BORBA  

Etna, R$ 84,99 

❚ ESTANTE 

VAZADA

Da BRV, também 

em preto, vermelho 

e tabaco. PontoFrio.

com, 12 x R$ 19,08

❚ TINTA LILÁS

Suvinil (ref. E099). 

W Saghi Comércio 

de Tintas, 

R$ 26 (900 ml)

❚ PORTA-

TRAVESSEIROS

Dois brancos 

e dois roxos, 

de malha. Zelo, 

R$ 21,90 cada

❚ EDREDOM 

LISTRADO

De percal 170 fios. 

Zelo, R$ 54,90

❚ MANTA ROXA

De algodão. 

Zelo, R$ 99

❚ TRAVESSEIROS 

Os quatro são de 

percal 180 fios. 

Zelo, R$ 13,90 cada

❚ ALMOFADAS

Medem 40 x 40 cm. 

Zelo, R$ 19,90 cada

Quanto custou? 
R$ 952,89

11 m2 transformados

3
,4

0
 m

3,30 m

❚ Ao afastar a cama boxe da parede lateral, 

Thaís abriu espaço para a banqueta do 

lado direito do quarto, junto da janela. 

❚ A mistura de 

padronagens se destaca. 

Veja como a cor lisa da 

parede lateral combina 

com as listras verdes do 

edredom, que, por sua 

vez, se harmoniza com 

a estampa de folhas 

do papel de parede. 

Combinação 

na dose certa. 

❚ Para não brigar com 

as estampas da roupa 

de cama e da parede, 

os móveis do quarto, 

como a banqueta, a 

escrivaninha e a estante, 

são todos brancos. 

❚ Encostada na parede 

colorida, a estante 

modular vazada sobressai 

no ambiente, contribuindo 

com leveza. Além disso, 

é perfeita para organizar 

livros, CDs e outros 

pertences da moradora.

❚ Thaís aplicou o adesivo 

de mandala ao lado 

da estante retilínea, o 

que criou um agradável 

contraste de formas. Outro 

contraponto está na cor 

branca do desenho sobre 

o fundo lilás. Em tempo: o 

adesivo foi presente, mas, 

se você quiser um igual, 

ele está disponível em 

25 cores na Tatoo 

de Parede, por R$ 25. 

❚ Foi boa a decisão 

de não trocar o piso 

de tacos, pois a 

madeira deixa o quarto 

mais aconchegante. 

Depois de ver a transformação  
do ambiente da matéria Estampas 
Charmosas (pág. 62), Fernanda não 
parava de pensar na parede lilás-
rosado. Mas não quis comprar a cor 
pronta. “Eu preparo minhas tintas. 
Misturei bege, vermelho, azul, preto 
e marrom até chegar no tom que 
desejava”, explica. Em cinco horas, 
ela pintou sozinha a superfície 
atrás da cama. Então encomendou 
a cabeceira a um gesseiro e 
acrescentou objetos decorativos.

Os olhos não enganam: 
o banheiro de Ana Amélia 
se parece com o da 
matéria Banheiro Perfeito 
para a Família Toda 
(Dezembro/2010, pág. 96). 
Porém, a moça recorreu a 
alternativas para reduzir os 
gastos. “Imitei o porcelanato 
que lembra madeira da 
parede usando uma cerâmica 
que custou a metade do 
preço”, revela. “Com a troca, 
consegui comprar um espelho 
como o da reportagem.” 
Outra boa sacada foi 
instalar de ponta-cabeça 
um armário basculante de 
cozinha para pronta-entrega 
– a abertura se volta para 
cima. Sobre ele, um tampo 
de MDF substitui o mármore.

  DOBRA   DOBRA   DOBRA

  DOBRA   DOBRA   DOBRA

{ Figura 195
Reprodução de folder comemorativo 
encartado na edição 13 da revista 
Minha Casa. Publicação dos 
vencedores do concurso 
"Fiz Como em Minha Casa". 
Leitora Fernanda Fernandes, 
de Pouso Alegre, Minas Gerais.  

Quando decidiram se casar, Barbara e Waldir 
Ribeiro começaram a construir a casa nova. 
Enquanto a obra avançava, ela corria atrás 
de referências para compor os ambientes  
– a cozinha era a sua maior preocupação.

O apartamento dela tem 
uma varanda que nunca foi 
decorada por falta de uma ideia 
apaixonante. Até que Giulianna 
a encontrou em MINHA CASA.

Barbara Ribeiro, 
Anápolis, GO 

Giulianna Borges,
João Pessoa, PB

A edição de dezembro 
de 2010 despertou a 
imaginação da professora de 
fisiologia, que resolveu copiar 
o suporte para plantas da 
matéria Aqui o Clima É Zen 
(pág. 16). A moça e o marido 
foram a uma marcenaria com 
a revista debaixo do braço 
e, com R$ 70, adquiriram 
ripas e duas prateleiras de 
madeira. Em casa, passaram 
verniz nas peças e montaram 
o painel na parede do 
terraço. Garimpar espécies e 
vasinhos acabou se tornando 
o passatempo de Giulianna, 
que agora prepara as aulas e 
brinca com a filha Ana Luiza 
no ambiente. “Depois que o 
canto ficou verde, encheu-se 
de passarinhos.”

As cinco campeãs: como elas transportaram as           soluções de nossas páginas para a decoração 
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Meu canto preferido
Esta seção é sua! Poste fotos e sua história em Meu Canto Preferido 
na nossa comunidade: http://minhacasa.abril.com.br

REPORTAGEM VISUAL ISABELLA MENDONÇA 
E THIAGO ERMANO (ASSISTENTE)
FOTOS CARLOS PIRATININGA

Aqui o clima é zen
O sushiman Wagner Praxedes, 
cearense que mora há dez anos 
em São Paulo, conta como 
montou um simpático terraço 
verde para ler e relaxar.

C 
uidar de plantas é uma das minhas 
paixões. Desde que me mudei para 
São Paulo, não houve mais espaço 
para um jardim, então sentia falta de 

ter ao menos um canto para cultivá-las. Foi aí 
que pensei em pendurar um painel de madei-
ra em uma área semicoberta da varanda de 
casa e usá-lo como fl oreira, junto de outros 
vasos colocados no chão. Gosto de espécies 
fáceis de cuidar, por isso selecionei azaleia, 
begônia, calanchoê, fl or-de-maio e lírio-da-
paz. O ambiente fi cou tranquilo e acolhedor 
e logo se tornou o mais especial para mim. 
É aqui que eu leio, relaxo e recarrego as 
energias para começar o dia.”

“

Floreira ecológica e inusitada

❚ Para a montagem do painel, Wagner 

reaproveitou um estrado de cama velho, 

com sete ripas de 1,82 m. Serradas 

ao meio, elas renderam 14 peças, 

que foram pregadas – ora juntas, ora 

separadas – em duas ripas de 90 cm, 

também pertencentes ao estrado. 

Outras duas ripas foram usadas na 

confecção da pequena prateleira. 

❚ Wagner lixou e envernizou a 

madeira para dar acabamento 

caprichado. Por fim, parafusou os 

vasos da parte de cima da floreira. 

Lixeira do Extra faz as vezes de revisteiro, bandeja da Lojas Americanas e futons da Etna.

Marmovale, R$ 1 092

❚ PERSIANA DE PVC

Modelo Control, com 

1,20 x 1,20 m. 

Tok & Stok, R$ 45

❚ TORNEIRA*

Slim, da Perflex. 

R$ 98,50

❚ COOKTOP 

Brastemp Colors. 

Lojas Colombo, 

12 x R$ 48,25

❚ FORNO ELÉTRICO

Da Philco. Lojas 

Colombo, 

12 x R$ 17,75

❚ BANCOS 

Modelo Pira, giratório 

e regulável. Tok & 

Stok, R$ 250 cada

❚ GELADEIRA 

ANTIGA

De um bazar, R$ 200

❚ MÃO DE OBRA

R$ 2 950
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❚ TINTAS ACRÍLICAS

Branco Neve, Suvinil, 

3,6 litros, R$ 52.  

Vermelho Encanto (ref. 

07YR), Coral, 800 ml, 

R$ 25. Cassol Centerlar 

❚ CERÂMICAS* 

Branca, Artico Alpe 

(45 x 45 cm), da 

Eliane, R$ 382,50. 

Preta (10 x 10 cm), 

da Ceusa, R$ 90

❚ MODULADOS E 

PORTA-UTENSÍLIOS

Armarius Design, 

R$ 3 590

❚ LUMINÁRIA 

AUTOADESIVA

Dot-it, da Osram. Sob 

o armário acima do 

cooktop, leva leds. 

Usa três pilhas AAA. 

Tok & Stok, R$ 37

❚ TAMPOS 

Duas peças de granito 

preto-são-gabriel, da 

pia (2,10 x 0,60 m) e de 

apoio (1,35 x 0,45 m).

Quanto custou? 
R$ 9 854O

s talentos dos moradores 

transformaram este am-

biente no apartamento 

em São Leopoldo, na 

Grande Porto Alegre. O publici-

tário Carlos Porto é o cozinhei-

ro da casa e por isso sabia bem o 

que necessitava. “Como a cozinha 

não tem lugar para uma mesa, 

precisava de uma bancada de tra-

balho, e o tampo de granito fi cou 

superprático.” Já à mulher, a arqui-

teta Elisa Mendel, coube a tarefa 

de arrumar cada canto do espaço, 

que foi aberto para a sala. “Quería-

mos uma decoração clean, por isso 

escolhemos móveis e revestimentos 

em preto e branco, com vermelho 

na meia-parede e na geladeira vin-

tage”, diz Elisa. O balcão com to-

que de madeira quebrou o visual 

bicolor e conectou os ambientes.

Cozinha americana

Antes

Depois

Funcionalidade em 8 m²

❚ Para ter uma 

cozinha do tipo 

americana, o casal 

reduziu a parede 

divisória a 1,05 m 

de altura (1), 

escondida por 

duas bancadas, 

uma de granito e 

outra de madeira. 

A alteração exigiu 

o reforço estrutural 

com uma viga 

metálica no teto.

❚ Dois bancos (2)

atendem ao balcão 

de refeições. 

❚ Xodó da casa, a 

geladeira dos anos 

50 (3) não tem 

motor e virou um 

charmoso armário.

Digite “49 cozinhas” na busca e confi ra outros projetos integrados.

A reportagem Cozinha Americana 
(Agosto/2010, pág. 64) caiu 
como uma luva. “Eu estava mesmo 
pensando em ter uma parede 
colorida e, ao ver a revista, não tive 
dúvidas”, garante Barbara. Mas, 
em vez de vermelho, a farmacêutica 
ficou com o rosa e achou que a 
persiana preta faria maior contraste. 
O resto ela manteve como na 
matéria: bancada de granito preto, 
armários preto e branco, cooktop 
e nicho para micro-ondas. 

Em dezembro, ao retornar de Brasília, 
onde viveu durante dois anos, a economiária 
foi morar em seu antigo apartamento,  
mas com a intenção de reformá-lo por 
inteiro usando as referências da revista.

Ana Amélia R. Oliveira, 
Porto Alegre, RS
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■ O layout do espaço era 
eficiente e foi mantido, o que 
evitou despesas desnecessárias 
e atrasos na obra com alterações 
nas instalações hidráulicas.
■ O vaso sanitário com caixa 
acoplada (1) tem um gasto fixo de 
6 litros por descarga, permitindo 
uma economia sensível de água.

Raio X do projeto

Tom de 
madeira 
aquece 
o branco

Revestimentos, louças 
e móveis antigos são 
coisa do passado no 
ambiente de Valéria, 
Rodrigo e os fi lhos, 
de Santos, SP. A 
iluminação também 
coube na conta.

Banheiro perfeito 
para a família toda

O 
plano do casal Valéria e 
Rodrigo Piedade era reno-
var aos poucos cada canto 
do apartamento de 70 m�, 

comprado em 2007. Mas, com 
a chegada de Davi, o filho de 
7 meses, o orçamento apertou 
e a vez do banheiro foi adiada, 
para desespero de Valéria e da fi-
lha de 15 anos, Amanda, que so-
friam com a penumbra da única 
lâmpada no teto. “Andávamos 
pela casa com um espelho na 
mão, buscando mais claridade 
para fazer a maquiagem”, conta 
Valéria. Mas foi Rodrigo, cansa-
do da cara antiga do ambiente 
de 3,65 m�, que enviou as fotos 
para a promoção MINHA CASA 
Renovada. Em três semanas, to-
dos os pedidos foram realizados: 
a reforma, guiada pelo arqui-
teto Lucas Faconti, também de 
Santos, primou pela atualização 
de acabamentos e pela ilumina-
ção planejada. Hoje há lâmpa-
das fluorescentes no centro do 
ambiente, dicroicas acima da 
bancada e leds no boxe. Com 
menos de R$ 5 mil, fez-se a luz 
no banheiro da família Piedade!

■ A cerâmica clara 
em paredes e piso 
compõe uma base 
neutra que ressalta a 
faixa de porcelanato com 
padrão madeira. “Além 
de fugir do tradicional 
banheiro todo branco, 
o tom amadeirado traz 
aconchego”, explica o 
arquiteto Lucas Faconti, 
que optou por comprar 
todos os acabamentos 
em uma só loja, 
conseguindo um bom 
desconto à vista.

■ Um rebaixo já 
existente no forro 
permitiu a iluminação 
embutida. A área central 
ganhou luminária com 
lâmpadas fluorescentes 
eletrônicas. Sobre a 
bancada, há spots com 
dicroicas, lâmpada 
com ótimo índice de 
reprodução de cores, 
ideal para a maquiagem. 
Já no boxe, spots com 
leds de cor azul (abaixo) 
são acesos de forma 
independente. “O banho 
se torna mais relaxante 
graças à cromoterapia”, 
explica o arquiteto.

TEXTO RENATA S. FAGGION / FOTOS MARCOS LIMA

“O banheiro era o nosso 
grande problema, escuro e 

ultrapassado. Agora, ele se tornou 
o xodó da família!” 

Valéria, esposa de Rodrigo
e mãe de Amanda e Davi

Depois

■ A bancada de granito e o gabinete 
de madeira foram substituídos por um 
móvel claro, de mármore carrarinha 
e MDF branco. Ladeado por nichos, o 
gavetão facilita o acesso aos itens.

Confira o passo a passo desta transformação em vídeo. Acesse www.casa.com.br/minhacasarenovada
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2,60 x 1,40 m

A cadeira, antes esquecida em um canto 
da casa, ganhou vida e virou o xodó da 
família depois que a assistente administrativa 
revestiu o estofado de uma simpática 
combinação de estampas.

Gilvaneide Bernardo, 
Boa Vista, RR

Esta cadeira, que era 
forrada de cinza, ficou 
seis anos encostada na 
área de costura da casa 
de Gilvaneide. Durante esse 
tempo, ela olhava o móvel 
meio de lado, cismada.
“Eu queria que ele tivesse 
um toque mais feminino. 
Por isso, adorei quando vi  
a matéria Cadeira Cheia  
de Cor (Outubro/2010,  
pág. 60)”, conta a moça,
que logo saiu à procura 
de opções entre os tecidos 
que tinha. Escolheu 
padronagens em tons 
de marrom e inverteu 
a ordem da sugestão 
publicada: preferiu 
listras no assento 
e flores no encosto.
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Antes & Depois

❚ TECIDOS 
DE ALGODÃO 
Da Paranatex, os tecidos 
impermeabilizados com 
estampa floral (ref. 
8038, var. 1) e listrada 
(ref. 6336, var. 2) são da 
Summer Collection. Na 
Lamostra Tecidos, saem 
por R$ 42 o metro de 
cada. Com 1,60 m de 
largura, foram usados 
50 cm do primeiro 
(R$ 21) e 40 cm do 
outro (R$ 16,80), em 
um total de R$ 37,80

❚ TINTA SPRAY
Da ColorGin, linha Arts, 
cor amarelo-limão 
(ref. 666). Tem secagem 
rápida. Leroy Merlin, 
R$ 25,99 (350 ml)

Quanto 
custou? R$ 64

Ninguém gosta de 
quebrar a harmo-
nia da decoração 
com uma cadeira 

sem graça, como costumam 
ser as de escritório. Com um 
pouco de esforço e criativida-
de, a peça pode se tornar um 
móvel descolado. Escolha 
a cor para a estrutura e vas-
culhe estampas em lojas de 
tecidos. Vale ousar nas com-
binações, desde que haja ele-
mentos em comum, como a 
mistura feita aqui: listras e 
� orais compartilham amare-
lo, rosa e turquesa. Outra op-
ção é montar um patchwork 
com retalhos de jeans, uma 
cortina esquecida ou sobras 
de tecido. Caso não queira 
se arriscar, contrate mão de 
obra especializada. Para um 
acabamento mais capricha-
do, forre a cadeira com cou-
ro, seguindo a dica de Dóris 
Prado, dona da Equanon, 
que reforma estofados (feito 
com couro, o serviço custa 
em torno de R$ 300).

Cadeira cheia de cor
Antes Depois

Materiais
❚ tinta spray 
❚ tecido: tire as medidas e 
calcule uma margem de 5 cm 
extras de todos os lados. Aqui, 
foram usados dois pedaços de 
50 x 55 cm da estampa floral 
(assento) e dois de 40 x 55 cm 
da listrada (encosto)
❚ tiras de tecido de 5 x 55 cm, 
uma de cada estampa
❚ grampeador de tecido 
(do tipo revólver)
❚ cola branca

Tempo estimado: 
três horas, sem a secagem

1. Com cuidado, desmonte 
a cadeira, separando encosto, 
assento e estrutura. 
2. Elimine a ferrugem com 
uma palha de aço e passe 
pano seco para tirar o pó.
3. Pinte as peças da estrutura 
com tinta spray sobre papel- 
jornal. Dê duas demãos, com 
um intervalo de 30 minutos. 
4. Encape o encosto com 

uma das estampas usando 
o grampeador de tecido. 
Comece pelo lado de trás, 
depois faça o da frente. Fure 
o tecido nas partes onde 
entrarão os parafusos.
5. Para esconder os grampos 
e dar acabamento, dobre a 
tira da outra estampa em três 
e fixe-a com cola branca.
6. Siga os mesmos passos 
para forrar o assento. 
7. Deixe secar por uma noite 
e monte a cadeira novamente.

Conheça o passo a passo da transformação

PREÇOS PESQUISADOS ENTRE 6 E 8 DE SETEMBRO, SUJEITOS A ALTERAÇÃO.
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Habituada a fazer mudanças nos espaços da 
casa em que vive com o marido e a filha, a 
profissional autônoma estava com vontade de 
renovar seu quarto. E encontrou boas sugestões 
ao folhear a edição de junho de 2010.

Fernanda Fernandes, 
Pouso Alegre, MG

minha casa 
Junho de 201064 
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As escolhas certas deste ambiente

❚ PAPEL DE 

PAREDE

Estampa da 

coleção Grafismo 

(ref. 1 814), da 

Bobinex. Art’s New, 

3 x R$ 92, três rolos 

❚ BANQUETA 

BORBA  

Etna, R$ 84,99 

❚ ESTANTE 

VAZADA

Da BRV, também 

em preto, vermelho 

e tabaco. PontoFrio.

com, 12 x R$ 19,08

❚ TINTA LILÁS

Suvinil (ref. E099). 

W Saghi Comércio 

de Tintas, 

R$ 26 (900 ml)

❚ PORTA-

TRAVESSEIROS

Dois brancos 

e dois roxos, 

de malha. Zelo, 

R$ 21,90 cada

❚ EDREDOM 

LISTRADO

De percal 170 fios. 

Zelo, R$ 54,90

❚ MANTA ROXA

De algodão. 

Zelo, R$ 99

❚ TRAVESSEIROS 

Os quatro são de 

percal 180 fios. 

Zelo, R$ 13,90 cada

❚ ALMOFADAS

Medem 40 x 40 cm. 

Zelo, R$ 19,90 cada

Quanto custou? 
R$ 952,89

11 m2 transformados

3
,4

0
 m

3,30 m

❚ Ao afastar a cama boxe da parede lateral, 

Thaís abriu espaço para a banqueta do 

lado direito do quarto, junto da janela. 

❚ A mistura de 

padronagens se destaca. 

Veja como a cor lisa da 

parede lateral combina 

com as listras verdes do 

edredom, que, por sua 

vez, se harmoniza com 

a estampa de folhas 

do papel de parede. 

Combinação 

na dose certa. 

❚ Para não brigar com 

as estampas da roupa 

de cama e da parede, 

os móveis do quarto, 

como a banqueta, a 

escrivaninha e a estante, 

são todos brancos. 

❚ Encostada na parede 

colorida, a estante 

modular vazada sobressai 

no ambiente, contribuindo 

com leveza. Além disso, 

é perfeita para organizar 

livros, CDs e outros 

pertences da moradora.

❚ Thaís aplicou o adesivo 

de mandala ao lado 

da estante retilínea, o 

que criou um agradável 

contraste de formas. Outro 

contraponto está na cor 

branca do desenho sobre 

o fundo lilás. Em tempo: o 

adesivo foi presente, mas, 

se você quiser um igual, 

ele está disponível em 

25 cores na Tatoo 

de Parede, por R$ 25. 

❚ Foi boa a decisão 

de não trocar o piso 

de tacos, pois a 

madeira deixa o quarto 

mais aconchegante. 

Depois de ver a transformação  
do ambiente da matéria Estampas 
Charmosas (pág. 62), Fernanda não 
parava de pensar na parede lilás-
rosado. Mas não quis comprar a cor 
pronta. “Eu preparo minhas tintas. 
Misturei bege, vermelho, azul, preto 
e marrom até chegar no tom que 
desejava”, explica. Em cinco horas, 
ela pintou sozinha a superfície 
atrás da cama. Então encomendou 
a cabeceira a um gesseiro e 
acrescentou objetos decorativos.

Os olhos não enganam: 
o banheiro de Ana Amélia 
se parece com o da 
matéria Banheiro Perfeito 
para a Família Toda 
(Dezembro/2010, pág. 96). 
Porém, a moça recorreu a 
alternativas para reduzir os 
gastos. “Imitei o porcelanato 
que lembra madeira da 
parede usando uma cerâmica 
que custou a metade do 
preço”, revela. “Com a troca, 
consegui comprar um espelho 
como o da reportagem.” 
Outra boa sacada foi 
instalar de ponta-cabeça 
um armário basculante de 
cozinha para pronta-entrega 
– a abertura se volta para 
cima. Sobre ele, um tampo 
de MDF substitui o mármore.

  DOBRA   DOBRA   DOBRA

  DOBRA   DOBRA   DOBRA
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{ Figura 196
Reprodução de folder comemorativo 
encartado na edição 13 da revista 
Minha Casa. Publicação dos 
vencedores do concurso 
"Fiz Como em Minha Casa". 
Leitora Ana Oliveira, de Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul.  

Quando decidiram se casar, Barbara e Waldir 
Ribeiro começaram a construir a casa nova. 
Enquanto a obra avançava, ela corria atrás 
de referências para compor os ambientes  
– a cozinha era a sua maior preocupação.

O apartamento dela tem 
uma varanda que nunca foi 
decorada por falta de uma ideia 
apaixonante. Até que Giulianna 
a encontrou em MINHA CASA.

Barbara Ribeiro, 
Anápolis, GO 

Giulianna Borges,
João Pessoa, PB

A edição de dezembro 
de 2010 despertou a 
imaginação da professora de 
fisiologia, que resolveu copiar 
o suporte para plantas da 
matéria Aqui o Clima É Zen 
(pág. 16). A moça e o marido 
foram a uma marcenaria com 
a revista debaixo do braço 
e, com R$ 70, adquiriram 
ripas e duas prateleiras de 
madeira. Em casa, passaram 
verniz nas peças e montaram 
o painel na parede do 
terraço. Garimpar espécies e 
vasinhos acabou se tornando 
o passatempo de Giulianna, 
que agora prepara as aulas e 
brinca com a filha Ana Luiza 
no ambiente. “Depois que o 
canto ficou verde, encheu-se 
de passarinhos.”

As cinco campeãs: como elas transportaram as           soluções de nossas páginas para a decoração 
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minha casa 
Dezembro de 201016 

Meu canto preferido
Esta seção é sua! Poste fotos e sua história em Meu Canto Preferido 
na nossa comunidade: http://minhacasa.abril.com.br

REPORTAGEM VISUAL ISABELLA MENDONÇA 
E THIAGO ERMANO (ASSISTENTE)
FOTOS CARLOS PIRATININGA

Aqui o clima é zen
O sushiman Wagner Praxedes, 
cearense que mora há dez anos 
em São Paulo, conta como 
montou um simpático terraço 
verde para ler e relaxar.

C 
uidar de plantas é uma das minhas 
paixões. Desde que me mudei para 
São Paulo, não houve mais espaço 
para um jardim, então sentia falta de 

ter ao menos um canto para cultivá-las. Foi aí 
que pensei em pendurar um painel de madei-
ra em uma área semicoberta da varanda de 
casa e usá-lo como fl oreira, junto de outros 
vasos colocados no chão. Gosto de espécies 
fáceis de cuidar, por isso selecionei azaleia, 
begônia, calanchoê, fl or-de-maio e lírio-da-
paz. O ambiente fi cou tranquilo e acolhedor 
e logo se tornou o mais especial para mim. 
É aqui que eu leio, relaxo e recarrego as 
energias para começar o dia.”

“

Floreira ecológica e inusitada

❚ Para a montagem do painel, Wagner 

reaproveitou um estrado de cama velho, 

com sete ripas de 1,82 m. Serradas 

ao meio, elas renderam 14 peças, 

que foram pregadas – ora juntas, ora 

separadas – em duas ripas de 90 cm, 

também pertencentes ao estrado. 

Outras duas ripas foram usadas na 

confecção da pequena prateleira. 

❚ Wagner lixou e envernizou a 

madeira para dar acabamento 

caprichado. Por fim, parafusou os 

vasos da parte de cima da floreira. 

Lixeira do Extra faz as vezes de revisteiro, bandeja da Lojas Americanas e futons da Etna.

Marmovale, R$ 1 092

❚ PERSIANA DE PVC

Modelo Control, com 

1,20 x 1,20 m. 

Tok & Stok, R$ 45

❚ TORNEIRA*

Slim, da Perflex. 

R$ 98,50

❚ COOKTOP 

Brastemp Colors. 

Lojas Colombo, 

12 x R$ 48,25

❚ FORNO ELÉTRICO

Da Philco. Lojas 

Colombo, 

12 x R$ 17,75

❚ BANCOS 

Modelo Pira, giratório 

e regulável. Tok & 

Stok, R$ 250 cada

❚ GELADEIRA 

ANTIGA

De um bazar, R$ 200

❚ MÃO DE OBRA

R$ 2 950
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❚ TINTAS ACRÍLICAS

Branco Neve, Suvinil, 

3,6 litros, R$ 52.  

Vermelho Encanto (ref. 

07YR), Coral, 800 ml, 

R$ 25. Cassol Centerlar 

❚ CERÂMICAS* 

Branca, Artico Alpe 

(45 x 45 cm), da 

Eliane, R$ 382,50. 

Preta (10 x 10 cm), 

da Ceusa, R$ 90

❚ MODULADOS E 

PORTA-UTENSÍLIOS

Armarius Design, 

R$ 3 590

❚ LUMINÁRIA 

AUTOADESIVA

Dot-it, da Osram. Sob 

o armário acima do 

cooktop, leva leds. 

Usa três pilhas AAA. 

Tok & Stok, R$ 37

❚ TAMPOS 

Duas peças de granito 

preto-são-gabriel, da 

pia (2,10 x 0,60 m) e de 

apoio (1,35 x 0,45 m).

Quanto custou? 
R$ 9 854O

s talentos dos moradores 

transformaram este am-

biente no apartamento 

em São Leopoldo, na 

Grande Porto Alegre. O publici-

tário Carlos Porto é o cozinhei-

ro da casa e por isso sabia bem o 

que necessitava. “Como a cozinha 

não tem lugar para uma mesa, 

precisava de uma bancada de tra-

balho, e o tampo de granito fi cou 

superprático.” Já à mulher, a arqui-

teta Elisa Mendel, coube a tarefa 

de arrumar cada canto do espaço, 

que foi aberto para a sala. “Quería-

mos uma decoração clean, por isso 

escolhemos móveis e revestimentos 

em preto e branco, com vermelho 

na meia-parede e na geladeira vin-

tage”, diz Elisa. O balcão com to-

que de madeira quebrou o visual 

bicolor e conectou os ambientes.

Cozinha americana

Antes

Depois

Funcionalidade em 8 m²

❚ Para ter uma 

cozinha do tipo 

americana, o casal 

reduziu a parede 

divisória a 1,05 m 

de altura (1), 

escondida por 

duas bancadas, 

uma de granito e 

outra de madeira. 

A alteração exigiu 

o reforço estrutural 

com uma viga 

metálica no teto.

❚ Dois bancos (2)

atendem ao balcão 

de refeições. 

❚ Xodó da casa, a 

geladeira dos anos 

50 (3) não tem 

motor e virou um 

charmoso armário.

Digite “49 cozinhas” na busca e confi ra outros projetos integrados.

A reportagem Cozinha Americana 
(Agosto/2010, pág. 64) caiu 
como uma luva. “Eu estava mesmo 
pensando em ter uma parede 
colorida e, ao ver a revista, não tive 
dúvidas”, garante Barbara. Mas, 
em vez de vermelho, a farmacêutica 
ficou com o rosa e achou que a 
persiana preta faria maior contraste. 
O resto ela manteve como na 
matéria: bancada de granito preto, 
armários preto e branco, cooktop 
e nicho para micro-ondas. 

Em dezembro, ao retornar de Brasília, 
onde viveu durante dois anos, a economiária 
foi morar em seu antigo apartamento,  
mas com a intenção de reformá-lo por 
inteiro usando as referências da revista.

Ana Amélia R. Oliveira, 
Porto Alegre, RS
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■ O layout do espaço era 
eficiente e foi mantido, o que 
evitou despesas desnecessárias 
e atrasos na obra com alterações 
nas instalações hidráulicas.
■ O vaso sanitário com caixa 
acoplada (1) tem um gasto fixo de 
6 litros por descarga, permitindo 
uma economia sensível de água.

Raio X do projeto

Tom de 
madeira 
aquece 
o branco

Revestimentos, louças 
e móveis antigos são 
coisa do passado no 
ambiente de Valéria, 
Rodrigo e os fi lhos, 
de Santos, SP. A 
iluminação também 
coube na conta.

Banheiro perfeito 
para a família toda

O 
plano do casal Valéria e 
Rodrigo Piedade era reno-
var aos poucos cada canto 
do apartamento de 70 m�, 

comprado em 2007. Mas, com 
a chegada de Davi, o filho de 
7 meses, o orçamento apertou 
e a vez do banheiro foi adiada, 
para desespero de Valéria e da fi-
lha de 15 anos, Amanda, que so-
friam com a penumbra da única 
lâmpada no teto. “Andávamos 
pela casa com um espelho na 
mão, buscando mais claridade 
para fazer a maquiagem”, conta 
Valéria. Mas foi Rodrigo, cansa-
do da cara antiga do ambiente 
de 3,65 m�, que enviou as fotos 
para a promoção MINHA CASA 
Renovada. Em três semanas, to-
dos os pedidos foram realizados: 
a reforma, guiada pelo arqui-
teto Lucas Faconti, também de 
Santos, primou pela atualização 
de acabamentos e pela ilumina-
ção planejada. Hoje há lâmpa-
das fluorescentes no centro do 
ambiente, dicroicas acima da 
bancada e leds no boxe. Com 
menos de R$ 5 mil, fez-se a luz 
no banheiro da família Piedade!

■ A cerâmica clara 
em paredes e piso 
compõe uma base 
neutra que ressalta a 
faixa de porcelanato com 
padrão madeira. “Além 
de fugir do tradicional 
banheiro todo branco, 
o tom amadeirado traz 
aconchego”, explica o 
arquiteto Lucas Faconti, 
que optou por comprar 
todos os acabamentos 
em uma só loja, 
conseguindo um bom 
desconto à vista.

■ Um rebaixo já 
existente no forro 
permitiu a iluminação 
embutida. A área central 
ganhou luminária com 
lâmpadas fluorescentes 
eletrônicas. Sobre a 
bancada, há spots com 
dicroicas, lâmpada 
com ótimo índice de 
reprodução de cores, 
ideal para a maquiagem. 
Já no boxe, spots com 
leds de cor azul (abaixo) 
são acesos de forma 
independente. “O banho 
se torna mais relaxante 
graças à cromoterapia”, 
explica o arquiteto.

TEXTO RENATA S. FAGGION / FOTOS MARCOS LIMA

“O banheiro era o nosso 
grande problema, escuro e 

ultrapassado. Agora, ele se tornou 
o xodó da família!” 

Valéria, esposa de Rodrigo
e mãe de Amanda e Davi

Depois

■ A bancada de granito e o gabinete 
de madeira foram substituídos por um 
móvel claro, de mármore carrarinha 
e MDF branco. Ladeado por nichos, o 
gavetão facilita o acesso aos itens.

Confira o passo a passo desta transformação em vídeo. Acesse www.casa.com.br/minhacasarenovada
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2,60 x 1,40 m

A cadeira, antes esquecida em um canto 
da casa, ganhou vida e virou o xodó da 
família depois que a assistente administrativa 
revestiu o estofado de uma simpática 
combinação de estampas.

Gilvaneide Bernardo, 
Boa Vista, RR

Esta cadeira, que era 
forrada de cinza, ficou 
seis anos encostada na 
área de costura da casa 
de Gilvaneide. Durante esse 
tempo, ela olhava o móvel 
meio de lado, cismada.
“Eu queria que ele tivesse 
um toque mais feminino. 
Por isso, adorei quando vi  
a matéria Cadeira Cheia  
de Cor (Outubro/2010,  
pág. 60)”, conta a moça,
que logo saiu à procura 
de opções entre os tecidos 
que tinha. Escolheu 
padronagens em tons 
de marrom e inverteu 
a ordem da sugestão 
publicada: preferiu 
listras no assento 
e flores no encosto.
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Antes e Depois TEXTO CECILIA ARBOLAVE / REPORTAGEM VISUAL MARIO MANTOVANNI
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minha casa 
Outubro de 2010

Antes & Depois

❚ TECIDOS 
DE ALGODÃO 
Da Paranatex, os tecidos 
impermeabilizados com 
estampa floral (ref. 
8038, var. 1) e listrada 
(ref. 6336, var. 2) são da 
Summer Collection. Na 
Lamostra Tecidos, saem 
por R$ 42 o metro de 
cada. Com 1,60 m de 
largura, foram usados 
50 cm do primeiro 
(R$ 21) e 40 cm do 
outro (R$ 16,80), em 
um total de R$ 37,80

❚ TINTA SPRAY
Da ColorGin, linha Arts, 
cor amarelo-limão 
(ref. 666). Tem secagem 
rápida. Leroy Merlin, 
R$ 25,99 (350 ml)

Quanto 
custou? R$ 64

Ninguém gosta de 
quebrar a harmo-
nia da decoração 
com uma cadeira 

sem graça, como costumam 
ser as de escritório. Com um 
pouco de esforço e criativida-
de, a peça pode se tornar um 
móvel descolado. Escolha 
a cor para a estrutura e vas-
culhe estampas em lojas de 
tecidos. Vale ousar nas com-
binações, desde que haja ele-
mentos em comum, como a 
mistura feita aqui: listras e 
� orais compartilham amare-
lo, rosa e turquesa. Outra op-
ção é montar um patchwork 
com retalhos de jeans, uma 
cortina esquecida ou sobras 
de tecido. Caso não queira 
se arriscar, contrate mão de 
obra especializada. Para um 
acabamento mais capricha-
do, forre a cadeira com cou-
ro, seguindo a dica de Dóris 
Prado, dona da Equanon, 
que reforma estofados (feito 
com couro, o serviço custa 
em torno de R$ 300).

Cadeira cheia de cor
Antes Depois

Materiais
❚ tinta spray 
❚ tecido: tire as medidas e 
calcule uma margem de 5 cm 
extras de todos os lados. Aqui, 
foram usados dois pedaços de 
50 x 55 cm da estampa floral 
(assento) e dois de 40 x 55 cm 
da listrada (encosto)
❚ tiras de tecido de 5 x 55 cm, 
uma de cada estampa
❚ grampeador de tecido 
(do tipo revólver)
❚ cola branca

Tempo estimado: 
três horas, sem a secagem

1. Com cuidado, desmonte 
a cadeira, separando encosto, 
assento e estrutura. 
2. Elimine a ferrugem com 
uma palha de aço e passe 
pano seco para tirar o pó.
3. Pinte as peças da estrutura 
com tinta spray sobre papel- 
jornal. Dê duas demãos, com 
um intervalo de 30 minutos. 
4. Encape o encosto com 

uma das estampas usando 
o grampeador de tecido. 
Comece pelo lado de trás, 
depois faça o da frente. Fure 
o tecido nas partes onde 
entrarão os parafusos.
5. Para esconder os grampos 
e dar acabamento, dobre a 
tira da outra estampa em três 
e fixe-a com cola branca.
6. Siga os mesmos passos 
para forrar o assento. 
7. Deixe secar por uma noite 
e monte a cadeira novamente.

Conheça o passo a passo da transformação

PREÇOS PESQUISADOS ENTRE 6 E 8 DE SETEMBRO, SUJEITOS A ALTERAÇÃO.
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Habituada a fazer mudanças nos espaços da 
casa em que vive com o marido e a filha, a 
profissional autônoma estava com vontade de 
renovar seu quarto. E encontrou boas sugestões 
ao folhear a edição de junho de 2010.

Fernanda Fernandes, 
Pouso Alegre, MG

minha casa 
Junho de 201064 
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As escolhas certas deste ambiente

❚ PAPEL DE 

PAREDE

Estampa da 

coleção Grafismo 

(ref. 1 814), da 

Bobinex. Art’s New, 

3 x R$ 92, três rolos 

❚ BANQUETA 

BORBA  

Etna, R$ 84,99 

❚ ESTANTE 

VAZADA

Da BRV, também 

em preto, vermelho 

e tabaco. PontoFrio.

com, 12 x R$ 19,08

❚ TINTA LILÁS

Suvinil (ref. E099). 

W Saghi Comércio 

de Tintas, 

R$ 26 (900 ml)

❚ PORTA-

TRAVESSEIROS

Dois brancos 

e dois roxos, 

de malha. Zelo, 

R$ 21,90 cada

❚ EDREDOM 

LISTRADO

De percal 170 fios. 

Zelo, R$ 54,90

❚ MANTA ROXA

De algodão. 

Zelo, R$ 99

❚ TRAVESSEIROS 

Os quatro são de 

percal 180 fios. 

Zelo, R$ 13,90 cada

❚ ALMOFADAS

Medem 40 x 40 cm. 

Zelo, R$ 19,90 cada

Quanto custou? 
R$ 952,89

11 m2 transformados

3
,4

0
 m

3,30 m

❚ Ao afastar a cama boxe da parede lateral, 

Thaís abriu espaço para a banqueta do 

lado direito do quarto, junto da janela. 

❚ A mistura de 

padronagens se destaca. 

Veja como a cor lisa da 

parede lateral combina 

com as listras verdes do 

edredom, que, por sua 

vez, se harmoniza com 

a estampa de folhas 

do papel de parede. 

Combinação 

na dose certa. 

❚ Para não brigar com 

as estampas da roupa 

de cama e da parede, 

os móveis do quarto, 

como a banqueta, a 

escrivaninha e a estante, 

são todos brancos. 

❚ Encostada na parede 

colorida, a estante 

modular vazada sobressai 

no ambiente, contribuindo 

com leveza. Além disso, 

é perfeita para organizar 

livros, CDs e outros 

pertences da moradora.

❚ Thaís aplicou o adesivo 

de mandala ao lado 

da estante retilínea, o 

que criou um agradável 

contraste de formas. Outro 

contraponto está na cor 

branca do desenho sobre 

o fundo lilás. Em tempo: o 

adesivo foi presente, mas, 

se você quiser um igual, 

ele está disponível em 

25 cores na Tatoo 

de Parede, por R$ 25. 

❚ Foi boa a decisão 

de não trocar o piso 

de tacos, pois a 

madeira deixa o quarto 

mais aconchegante. 

Depois de ver a transformação  
do ambiente da matéria Estampas 
Charmosas (pág. 62), Fernanda não 
parava de pensar na parede lilás-
rosado. Mas não quis comprar a cor 
pronta. “Eu preparo minhas tintas. 
Misturei bege, vermelho, azul, preto 
e marrom até chegar no tom que 
desejava”, explica. Em cinco horas, 
ela pintou sozinha a superfície 
atrás da cama. Então encomendou 
a cabeceira a um gesseiro e 
acrescentou objetos decorativos.

Os olhos não enganam: 
o banheiro de Ana Amélia 
se parece com o da 
matéria Banheiro Perfeito 
para a Família Toda 
(Dezembro/2010, pág. 96). 
Porém, a moça recorreu a 
alternativas para reduzir os 
gastos. “Imitei o porcelanato 
que lembra madeira da 
parede usando uma cerâmica 
que custou a metade do 
preço”, revela. “Com a troca, 
consegui comprar um espelho 
como o da reportagem.” 
Outra boa sacada foi 
instalar de ponta-cabeça 
um armário basculante de 
cozinha para pronta-entrega 
– a abertura se volta para 
cima. Sobre ele, um tampo 
de MDF substitui o mármore.

  DOBRA   DOBRA   DOBRA

  DOBRA   DOBRA   DOBRA
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{ Figuras 197 e 198 Reprodução de painel para televisão inspirada em conteúdo publicado na edição 10, de fevereiro de 2011 — Projeto original do arquiteto Décio Navarro. 
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Organize as peças como quiser e ganhe uma estante exclusiva

❚ Placas de deque, cubos 

de MDF feitos sob medida 

e uma boa dose de 

imaginação: com esses 

ingredientes, o arquiteto 

Décio Navarro criou esta 

surpreendente estante que 

emoldura o home theater.

❚ “Como os deques 

comprados em home 

center são quadrados 

(50 x 50 cm), encomendei 

a um marceneiro os 

módulos no mesmo 

formato e com 25 cm 

de profundidade”, explica 

Décio. “A composição 

foi aleatória. Você pode 

dispor os elementos da 

maneira que preferir.”

❚ A união de cinza, 

verde e amarelo torna o 

ambiente jovial. A dica 

para compor uma paleta 

harmoniosa está em 

eleger tons de intensidade 

parecida. “Se escolher um 

amarelo vibrante, prefira 

o verde bem aberto. Se o 

amarelo for mais pálido, 

abaixe também a vibração 

do verde.”

❚ Anote as tintas da 

Coral usadas nos cubos: 

amarelo Banana Madura, 

ref. 39YY 66/628, verde 

Primavera, ref. 90YY 

69/419, e cinza Dia de 

Chuva, ref. 50 BG 38/011.

Ideias espertas ajudam 
a manter a organização
❚ O pufe-baú abriga 

mantas que aconchegam 

nos dias frios. Copie 

a boa sacada também 

para outros itens: “Se 

houver crianças na casa, 

é uma opção para 

acomodar brinquedos”, 

sugere Mayra.

❚ Abaixo, a caixa de 

MDF com rodízios, que 

faz referência à paçoca 

Amor, guarda os controles 

remotos quando não estão 

em uso. Já a bandeja 

flexível, adaptável ao 

braço do sofá, é um 

apoio extra.

Home theater: a disposição ideal

❚ Posicione o alto-falante 

central (1) logo abaixo 

ou logo acima da TV – 

escolha de acordo com o 

desenho do seu rack.

❚ Identifique quais são 

os conjuntos de alto- 

falantes frontais e os 

traseiros – a inversão 

resulta em áudio ruim. 

❚ Instale uma caixa frontal 

(2) em cada lado da TV, 

ligeiramente acima de 

seu ponto mais alto. Elas 

têm de estar voltadas 

cerca de 45º em direção 

ao centro do sofá.

❚ As caixas traseiras (3) 
vão para as extremidades 

do sofá, cerca de 60 cm 

acima do ouvido dos 

espectadores.

❚ Quando as caixinhas 

acústicas têm suporte 

para fixação na parede, 

dispensam os pedestais 

– e o resultado fica 

clean! Se o aparelho não 

for wireless, opte por 

fios do tipo Tiaflex Flat, 

que se parecem com 

uma fita crepe, ou 

use canaletas para 

esconder fios comuns.

❚ O subwoofer (4) pode 

ficar em qualquer um dos 

quatro cantos da sala.

{ Figuras 199 e 200 Nicho de prateleiras criado pelo arquiteto Roberto Negrete, publicado na edição 7, de novembro de 2010, reproduzido pelo leitor. 
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Circulação livre em 7,20 m²

❚ O armário com portas de correr 

é peça-chave: portas comuns, aqui, 

exigiriam mais espaço. “Calcule 

pelo menos 50 centímetros para as 

passagens, essa é a medida mínima 

de conforto”, ensina Negrete. 

A TV fininha de 22 polegadas, 

pendurada na parede, é outro 

investimento inteligente – mesmo 

o mais compacto dos racks 

atrapalharia a circulação. 

A história 
desta 
paleta 
de cores

Abaixo o desperdício de espaço: aproveite todos os cantinhos!

❚ O cinza está na moda 

e foi o ponto de partida: 

garante a linguagem 

contemporânea da 

decoração. Sozinho, 

porém, deixaria o visual 

frio. “Veio então a ideia 

de temperar com verde”, 

conta Negrete. “É uma 

cor neutra e gostosa, 

especialmente à noite, sob 

iluminação artificial, mas 

que produz uma atmosfera 

bastante suave de dia.” 

❚ No momento de definir 

o tom de verde (Festa 

Primaveril, acrílico fosco, 

ref. 6255, da Coral), a 

almofada de estampa floral 

serviu de guia. “Analise 

suas colchas e lençóis e 

selecione uma tinta que 

combine com vários deles”, 

sugere o designer.

❚ O piso no padrão 

carvalho foi determinante 

para aquecer o ambiente. 

O resultado final, segundo 

Negrete, é tudo o que 

se espera de um quarto: 

“Conseguimos uma paleta 

de cores bem equilibrada, 

acolhedora sem ser 

excitante. Afinal, é um 

canto de descanso”. 

❚ Pelo tamanho, o 

guarda-roupa branco 

impõe sua presença. 

Alguns truques, 

porém, tornam a peça 

visualmente mais leve: 

é o caso do espelho 

e do poético adesivo.

❚ Depois de instalado o 

armário, sobrou um vão 

de 37 cm de largura, 

transformado em 

sapateira: as prateleiras 

de MDF, fixadas com 

mãos-francesas, foram 

cortadas sob medida. 

❚ Na lateral sem criado-

mudo, a luminária de 

haste, presa a uma das 

prateleiras, orienta a 

leitura na cama. 

❚ A cama do tipo box 

traz vantagens. Além dos 

gavetões, perfeitos para 

abrigar roupas de cama e 

de banho, o modelo não 

tem cabeceira e, portanto, 

ocupa menos área. 

❚ Caixas de papelão 

evitam que os sapatos 

fiquem expostos. 

Repare que são todas 

iguais, mantendo a 

unidade visual. 

❚ A composição na 

parede verde captura o 

olhar: a galeria de fotos 

em preto e branco da 

família destaca uma única 

imagem colorida. “Não 

importa que sua história 

não tenha virado livro. 

O que vale é o que esses 

momentos dizem para 

você. Qualquer lembrança 

é digna de ser exibida”, 

defende Negrete. 

3 x 2,40 m
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{ Figuras 201, 202 e 203 Adesivo e cabeceira 
aplicados em dormitório de casal, projeto da arquiteta 
Christiane Dilly, publicado na edição 7, de novembro 
de 2011. Ambientes reproduzidos pelos leitores.
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Cama box
Para ganhar espaço de 
armazenagem, optou-
se por um modelo 
king com baú interno. 
Copel, R$ 1 842

Criado-mudo
O Model tem 
estrutura de pínus 
e pintura branca 
de poliuretano. 
Tok & Stok, R$ 198 

Luminárias 
articuladas
Modelo de mesa, feito 
de alumínio e com 
70 cm de altura. Leroy 
Merlin, R$ 195 cada

Persiana 
de alumínio
Mede 1,50 x 1,30 m. 
Carpetão, R$ 357 
com instalação

Edredom 
Zelo, R$ 74,90

Porta-
travesseiros 
De malha roxa, 
medem 40 x 40 cm. 
Zelo, R$ 27 cada

Porta-
travesseiros 
Brancos, com 50 x 70 cm.
Boutique dos Enxovais, 
R$ 14,90 cada

Almofada rolinho 
De brocado prata, 
tem 30 x 20 cm. Bibix, 
3 x R$ 27,60

Almofada fl orida
É de jacquard 
e mede 40 x 40 cm. 
Gallery Antiqua, 
R$ 40

Despertador 
De metal cromado. 
Tabacaria Di Lucca, 
R$ 28

Adesivo 
de parede
Mede 1,65 x 1,21 m. 
I.Stick     , R$ 279

Delicado, sem abrir 
mão da praticidade 

Mais luminosidade e cor no banheiro 

❚ Como vive sozinha, a 

dona do apartamento 

optou por um visual 

bem feminino, porém 

sem excessos. As 

cores escolhidas e os 

acessórios deixam claro 

que este é o quarto 

de uma mulher – sem 

nenhum babado à vista!

❚ A tradicional imagem 

oriental das cerejeiras 

em flor é o tema do 

adesivo de parede 

que empresta ares 

românticos ao recanto.  

❚ Para poupar 

preciosos centímetros, 

Cristiane dispensou a 

cabeceira. Em seu lugar, 

uma faixa de 1,10 m 

de altura, pintada de 

berinjela (ref. P090, 

da Suvinil), emoldura 

a cama. “Queria algo 

simples, alegre e barato.”

❚ Observe como o 

tom da parede se repete 

nos porta-travesseiros, 

complementado 

pela suavidade do 

branco e do prata.

❚ Cristiane removeu 

a banheira e instalou 

um boxe transparente. 

Assim a área ganhou 

luz e se modernizou. 

❚ A troca do espelho 

por uma peça maior 

aumentou a claridade 

e deu amplitude visual. 

Fixado na parede, 

ele poupa espaço 

na bancada.

❚ O tampo de granito 

escuro foi substituído 

por outro de concreto, 

revestido de pastilhas 

de vidro em tom 

lilás – quem 

disse que banheiro 

não é lugar para 

cores ousadas?

❚ As pastilhas compõem 

detalhes em faixas 

nas paredes e em 

nichos para xampus e 

cremes dentro do boxe. 

❚ Apenas as paredes 

em torno do chuveiro 

receberam porcelanato. 

As demais foram 

pintadas com 

tinta acrílica. 

❚ Novas portas e 

gavetas atualizaram o 

gabinete reaproveitado. 

Antes Depois

Pastilhas 
de vidro
Com 2 x 2 cm, são da 
Kolorines, R$ 43 o m²
dos tons frios 

Cuba de apoio
Da Incepa. 
Telhanorte, R$ 416 

Misturador
O Waterfall, da 
Lorenzetti, exibe 

visual futurista. 
C&C, R$ 285 

Boxe 
Cada folha
de vidro tem 
0,72 x 1,90 m. 
Vidroart, R$ 1 000, 
com instalação 

Espelho
Mede 1,30 x 1 m. 
Vidroart, R$ 930
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{ Figuras 204, 205 e 206 Painel de fotos preto 
e branco colado sobre parede, projeto original do arquiteto 
Guto Requena, publicado na edição 11, de março de 2011. 
Ambientes reproduzidos pelos leitores.
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Papel e
cola branca
customizam
o quarto

Ordem
facilita o
dia a dia

Quando a amiga fica para dormir, é só puxar a cama extra

❚ Oferecer conforto 

às hóspedes sem 

precisar improvisar é 

tarefa descomplicada: 

basta contar com uma 

bicama e dispor de 

um kit adicional de 

travesseiro, lençóis 

e manta.

❚ Na hora do 

descanso, melhor 

do que esparramar 

as almofadas pelo 

chão é guardá-las em 

um pufe-baú. Este 

aqui possui rodízios, 

perfeitos para o 

vaivém pelo quarto.

❚ Armário pequeno 

só funciona se for 

arrumado. Maquiagem, 

bijuterias, fotografias... 

Agrupar os pertences 

por tema, em caixas 

e frasqueiras, 

é a receita para 

encontrá-los sempre 

no mesmo lugar. 

❚ Com um velcro que 

pode ser preso ao 

cabideiro, a sapateira 

minimiza o drama de 

acomodar os calçados.

❚ O caixote de feira 

sobre o guarda-roupa 

tem o frescor da 

pintura amarela 

e a utilidade de 

um organizador. 

❚ De longe, o painel 

inspirado nos lambe-

lambes (aqueles cartazes 

colados em muros) até 

parece papel de parede! 

Montar um igual é

simples e barato.

❚ Comece tirando cópias 

em preto e branco de 

pôsteres e páginas de 

revistas. Prepare uma 

mistura rala com uma parte 

de cola branca e três de 

água e espalhe-a em um 

pequeno trecho da parede, 

fixando as folhas em 

seguida. Repita até cobrir 

toda a superfície. Pincele a 

mesma mistura por cima 

das imagens já coladas. 

Espere secar e finalize com 

verniz acrílico, que pode ser 

incrementado com corante 

– aqui, usamos algumas 

gotinhas de amarelo.

❚ É fácil dar graça a 

um móvel básico: repare 

que a cama ganhou um 

encosto – uma placa 

de MDF colorida, 

aparafusada na parede.

❚ A escrivaninha, feita 

de chapas de MDF 

pintadas de branco, foi 

fixada com buchas e 

parafusos comuns. O 

acabamento lateral de 

cortiça funciona como 

mural. Um suporte 

invisível, encontrado em 

lojas de ferragens, prende 

a prateleira extra destinada 

a livros e cadernos.
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Reformas e adaptações inspiradas pela revista — ambientes reais enviados por leitores

{ Figuras 207, 208 e 209 
Pintura listrada em dormitório para duas crianças, projeto 
de Izildinha Carderari, publicado na edição 5, de setembro 
de 2010. Ambientes reproduzidos pelos leitores.

minha casa 
Setembro de 201038 

Capa

minha casa 
Setembro de 2010 39 

Canto de estudos é 
coisa séria: organize já!

A cama é básica? 
Customize a cabeceira

Mistura de 
estampas 

Quanto custou? 10 x R$ 316,36
Móveis

Acessórios de decoração e piso: R$ 4 393,95

Mesa Moju, de laca branca (1,20 x 0,80 x 0,75 m*) Etna, R$ 399,90

Criado-mudo Bambê, de jequitibá-rosa (35 x 35 x 70 cm) Osvaldo Antiguidades, R$ 350

Cama Dubai, com pintura branca alto brilho 
(0,84 x 1,97 x 0,98 m)

Casas Bahia, R$ 129 cada 
(duas peças)

Guarda-roupa de três portas Tribo (1,25 x 0,50 x 2,01 m) Marabraz, R$ 559 cada (duas peças)

Módulo aberto com prateleiras (77 x 35 x 41 cm), da BRV Ponto Frio, R$ 119 cada (duas peças)

Rádio portátil Lenoxx BD-121, com MP3 e entrada USB Extra, R$ 199,90

Colchão F.A. Sleep Comfort, modelo Athenas D28 
(0,78 x 1,90 x 0,14 m)

Mármara Colchões, 
R$ 299 cada (duas peças)

Mesa lateral branca, com rodízios (50 x 40 x 50 cm) Etna, 9 x R$ 11,11

Netbook Mini 10 V, processador Intel Atom N270, 
Windows 7, 1 GB, com wireless e bluetooth

Dell, 12 x R$ 99

Sapateira Armário Color (0,45 x 0,31 x 1,21 m) Evolukit, 5 x R$ 55,30

Tapete laranja de malha (1,20 x 1,80 m) Ôoh de Casa!, 3 x R$ 113,34

Tapete verde, 60% algodão e 40% viscose (0,90 x 1,50 m) Cinerama, 3 x R$ 44,50

Persiana de PVC (1,20 x 2,20 m) Leroy Merlin, R$ 69,90

Cadeira giratória Iso (47 x 49 x 43 cm) Eureka’s, R$ 141 cada (duas peças) 

Cabeceira de tecido para as camas (mão de obra)
Três Estrelas Decorações, 
R$ 40 cada (duas peças)

Móbile de fi tas Empório Carol Martini, R$ 198

Kit com 4 m de cabo de aço e acessórios de fi xação Casa J. Nakao, R$ 21

Lixeira de gatinho Empório Carol Martini, R$ 81

Copos porta-lápis Camicado, R$ 2 cada (duas peças)

Boneca de pano Preta Pretinha, R$ 79,90

Sacos de dormir laranja e verde Walmart, R$ 29,97 cada (duas peças)

Cofre de porquinho Oxford, de cerâmica C&C, R$ 41,50

Edredom de malha cáqui Pernambucanas, R$ 119 

Edredom rosa Cinerama, 3 x R$ 39,67

Caixa organizadora Kraft (32 x 44 x 22 cm) C&C, R$ 16,60

Capa de almofada listrada (45 x 45 cm) Cinerama, R$ 19,80

Mantas de algodão Indesign, da Buddemeyer 
(1,60 x 2,50 m)

Cinerama.com, R$ 68,90 cada 
(duas peças)

Luminária com pinça  Solar, R$ 55 (duas peças)

Shape de skate de madeira (82 x 21 cm) Element, R$ 229

Boneco Mr. Potato edição Star Wars Dudatoys, R$ 59,99

Almofada porta-pijama de ovelha Imaginarium, R$ 74,90

Capa de almofada, modelo Daisy laranja, 
100% poliéster (45 x 45 cm)

Cinerama.com, R$ 25,90 

Abajur com cúpula estampada e base de cerâmica Empório Carol Martini, R$ 119

Bastidor bordado Empório Carol Martini, R$ 57,50

Piso vinílico Pavifl ex Snow (sem instalação) Decorfl ex Pisos, R$ 33,60 o m2

❚ Palavra dos especialistas 

em educação: 

escrivaninha arrumada e 

horário fixo para a lição 

de casa melhoram o bom 

desempenho escolar. 

Deixe a bagunça, os 

brinquedos e os joguinhos 

eletrônicos longe daqui. 

Neste pedaço, só há lugar 

para livros, cadernos 

e computador – de 

preferência um notebook, 

que ocupa menos espaço.

❚ A estante suspensa 

é composta de dois 

módulos sobrepostos, 

parafusados na parede. 

Um cabo de aço, fixado 

no teto, sustenta a outra 

lateral e impede que 

as peças tombem – os 

furos para passar o cabo 

(comprado a metro em 

lojas de ferragens e 

marcenaria) foram feitos 

com furadeira e broca 

especial para madeira. 

❚ Na lateral da estante, 

uma brincadeirinha: a 

superfície de laminado foi 

lixada e pintada com tinta 

lavável roxa (Luksclean 

1945, da Lukscolor), 

fazendo as vezes de um 

quadro de recados. Mas 

deixe secar por pelo 

menos 24 horas antes 

de escrever – e só use 

giz para lousa.  

❚ Personalize a decoração: 

em vez de quadros, 

por que não enfeitar as 

paredes com brinquedos 

ou coleções de cada 

um dos filhos? Ao lado 

da cabeceira do garoto, 

sobressai uma prancha de 

skate, sem as rodinhas. 

❚ Crianças amam novidades – 

e vão adorar a cabeceira 

com lençóis e edredom. 

A capa estampada, com 

bordado, parece uma fronha: 

basta vesti-la por cima. 

O mais importante é o 

recheio de fibra sintética, 

desses usados em colchas 

de matelassê. Ele impede 

que a peça fique molenga. 

❚ Se a intenção for harmonizar 

a cabeceira com diferentes 

roupas de cama, observe os 

tons do que você já tem em 

casa e escolha uma estampa 

que sirva para todas. 

❚ Repare que a almofada 

de ovelha guarda o pijama. 

❚ Na cama do garoto, a 

ideia da capa de cabeceira 

se repete, mas em um 

padrão quadriculado miúdo, 

também alegre, só que mais 

masculino. Lembre-se de 

que listras e xadrez podem, 

sim, ficar lado a lado. A 

combinação funciona muito 

bem, desde que o equilíbrio 

de cores seja respeitado. 

Em tempo: esta capa é de 

dupla face, ou seja, pode ser 

usada também pelo avesso.

❚ Outra marca das diferenças: 

na leitura antes de dormir, 

o menino prefere uma 

luminária com pinça, fixada 

na própria cama. Ela, por 

sua vez, não abre mão 

de um fru-fru – o abajur 

clássico, feminino, tem cúpula 

revestida de tecido florido. 

Tudo bem: cada um na sua!  
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A análise dos ambientes criados 
por leitores — inspirados em 
conteúdo publicado na re-
vista — foi subsídio essencial 
para a redefinição de concei-
tos que asseguram a persua-

são do usuário e a eficácia da publicação. 
A preponderância do fator estético sobre 
a funcionalidade traduz a necessidade dos 
leitores de identificação com o ideal ou 
o modelo proposto, num primeiro mo-
mento, pela aparência — seja do móvel, 
seja do ambiente — e não pelo arranjo ou 
projeto apresentado como padrão. “Leito-
res têm apenas dois segundos para, numa 
combinação visual e chamada principal da 
reportagem, optar quase que inconscien-
temente por permanecer diante da página 
de revista aberta ou abandoná-la rumo à 
seguinte. Sendo assim, a equação fotografia 
somada ao título da matéria deve ser pen-
sada de modo a atrair o leitor e garantir a 
permanência dele diante do conteúdo apre-
sentado” (White, 2011). Nesse sentido, a 
estratégia editorial da publicação com am-
bientes produzidos em cenário (em que o 
fator projeto é preponderante em relação à 
estética) e outros reais (em que o fator es-
tético sobrepõe-se ao projetual) constitui 
via dupla de difusão dos conceitos, atin-
gindo assim quase a totalidade dos anseios 

dos leitores. Como resposta ao concurso 
“Fiz como em Minha Casa”, quatro das seis 
reportagens que mais inspiraram apresen-
tavam conteúdo quase 100% estético, e 
não funcional. Sendo assim, reforçou-se 
mais uma vez a teoria de que a linguagem 
adaptada de veículos (revistas) populares 
dedicadas ao universo da moda mostra-se 
eficaz quando aplicada sobre o tema da ar-
quitetura, design e decoração. É graças à 
aparência do objeto ou do ambiente apre-
sentado que o leitor é captado. Retoma-se 
aqui o conceito do supérfluo necessário 
apresentado por Le Corbusier. “A deco-
ração é o supérfluo necessário, quantum 
do camponês, e a proporção é o supérfluo 
necessário, quantum do homem culto. Em 
arquitetura, o quantum de interesse é atin-
gido pelo agrupamento da proporção das 
peças e dos móveis; tarefa de arquiteto. A 
beleza? É o imponderável agindo somen-
te pela presença formal das bases primor-
diais” (Le Corbusier, 1923). 

As produções em cenário (estúdio foto-
gráfico) dos três primeiros ambientes de 
capa da revista pareciam-se muito mais 
com o mostruário de uma loja de móveis do 
que propriamente com uma casa real. No 
entanto, da mesma forma que um conjun-
to de roupas assume seu papel aspiracional 
quando vestido em uma atriz ou modelo 

7. CONCLusÃO



m ó v e l  p o p u l a r
Como falar de design Com a nova Classe média 203

(é aí que a leitora decide comprar a mesma 
roupa, para sentir-se como aquela perso-
nagem) o ambiente desperta o desejo des-
de que pareça um espaço habitado. Diante 
dessa necessidade, adicionou-se à cadeia 
produtiva e concepção dos ambientes de 
capa o trabalho do repórter visual, que adi-
ciona ao cenário objetos vernaculares fun-
damentais para identificação do usuário ou 
leitor com o espaço. A cozinha publicada na 
edição número seis foi o primeiro exemplo 
de cenário 100% adaptado a esta exigência. 
Nesse exemplo, a repórter visual Izildinha 
Carderari — com longa experiência em 
títulos de decoração como Casa Claudia e 
Arquitetura & Construção, ambas da Edi-
tora Abril — decorou os armários e preen-
cheu as estantes com elementos do dia a dia 
que geraram identificação do leitor com o 
espaço. Embora racionalmente saiba que o 
ambiente é artificial — o conceito é expli-
citado ao leitor desde o início, para que se 
obtenha a chamada de capa com o valor to-
tal dos itens — subliminarmente o conjun-
to de objetos gera a identificação que cativa 
o leitor e desperta o interesse em copiar o 
arranjo proposto. 

A customização do móvel seriado cons-
titui elemento de adaptação para as peças 
padronizadas disponíveis no mercado e 
mostra-se eficaz desde que exija pouco ou 

nenhum conhecimento técnico de marce-
naria para que seja implementado. Prate-
leiras que complementam paredes (capa 
da edição 7), tampos fixados a células mo-
duladas de conjuntos de cozinha (capa da 
edição 6) ou nichos suspensos fixados ao 
teto (capa da edição 5) são exemplos de 
adaptações copiadas por leitores. O “pulo 
do gato” como se diz na linguagem editorial 
está justamente nas ideias inusitadas de uso 
dos objetos jamais pensadas pelos leitores 
sem o auxílio da publicação. Comercial-
mente, incorporação de nomes conhecidos 
do grande público ligados ao universo da 
arquitetura e decoração resultou em grande 
upgrade de vendas. Programas de televisão 
aos moldes de reality-shows23 norte-ameri-
canos popularizaram a linguagem de antes 
e depois de ambientes transformados. Foi o 
caso, por exemplo, do programa Caldeirão 
do Huck, da TV Globo, que incluiu em sua 
programação um quadro de transformação 
de ambientes conduzido pelo designer de 
interiores Marcelo Rosembaum. A edição 
de aniversário da revista Minha Casa teve 
como profissional convidado para conceber 
o ambiente de capa o designer populariza-
do pela televisão e registrou expressivo nú-
mero de vendas. No ano seguinte, também 
por ocasião do aniversário da publicação, 
a convidada foi Brunette Fraccaroli, arqui-

{ 23. Reality show é um tipo de 
programa televisivo baseado na 
vida real. Podemos então falar 
de reality show sempre que os 
acontecimentos nele retratados 
sejam fruto da realidade e os 
visados da história sejam pessoas 
reais e não personagens de um 
enredo ficcional.
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teta que chegou ao grande público através 
de programa da TV Bandeirantes. Também 
segundo o arquiteto franco-suíço Le Cor-
busier (1923), “... assim nascem as sensações 
diversas, evocadoras de tudo o que um ho-
mem de alta cultura viu, sentiu, amou, que 
desencadeiam, por meios implacáveis, esses 
frêmitos já experimentados no drama da 
vida; a natureza, os homens, o mundo”. 

Se “na história de toda as indústrias, o de-
sign torna-se necessário como uma atividade 
separada da produção assim que um único 
artífice deixa de ser responsável por todos os 
estágios da manufatura, da concepção à ven-
da” (Forty, 1986), cabe aos editores da revis-
ta, para que se faça útil e eficaz como manual 
de arquitetura, pensá-la como ferramenta 
que orienta o uso do mobiliário disponí-
vel no mercado. Se “para muitos, o design 
se restringe ao aspecto estético do produto, e 
quase todas as indústrias moveleiras não in-
corporam esse fator em sua produção indus-
trial” (Folz, 2003) o mercado brasileiro de 
comércio eletrônico já despertou interesse 
em nova estratégia de difusão de produtos, 
valorizando o design das peças e expondo, 
inclusive, o perfil do designer que conce-
beu o projeto (lojas virtuais Meu Móvel de 
Madeira e Oppa), cabe à revista valorizar 
esse novo canal de vendas, colocando-o em 
patamar diferenciado dos demais itens de 

mobiliários vendidos pelas grandes redes 
de varejo. Se “com a estabilidade econômica, 
novas parcelas de consumidores (Nova Classe 
Média) foram incorporadas ao mercado de 
móveis, incrementando principalmente mó-
veis populares produzidos industrialmente 
por médias e grandes empresas, uma vez que 
seria alto o custo de produzi-los sob encomen-
da” (Folz, 2003), cabe ao editor buscar, com 
o auxílio de arquiteto ou designer, orientar o 
uso dos objetos seriados para melhor adap-
tá-los ao ambiente da habitação popular. 
Se até a década de 1990 “o planejamento do 
espaço interno tinha por objetivo diminuir a 
desproporção existente entre o número de in-
tegrantes de uma família e o espaço disponível 
para morar” (Folz, 2003), qualquer iniciati-
va desenvolvida a partir da década de 2000 
deve considerar o novo modelo da família 
brasileira, com número reduzido de pessoas 
principalmente no cenário das grandes me-
trópoles. “... acompanhando uma tendência 
mundial, o crescimento demográfico brasilei-
ro vem sofrendo reduções nos últimos anos. A 
população continuará aumentando, porém 
as porcentagens de crescimento estão despen-
cando. A urbanização, a queda da fecundi-
dade da mulher, o planejamento familiar, a 
utilização de métodos de prevenção à gravi-
dez, a mudança ideológica da população são 
todos fatores que contribuem para a redução 
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do crescimento populacional.” (Cerqueira, 
2010). Nos anos de 1960, as mulheres bra-
sileiras tinham uma média de 6,3 filhos, atu-
almente essa média é de 2,3 filhos, que está 
abaixo da média mundial, que é de 2,6 (de 
acordo com dados do senso demográfico de 
2010, realizado pelo IBGE). O modelo bási-
co de família no Brasil ainda mantém a es-
trutura tradicional: “a composição de casais 
com filhos ainda representa a maioria das 
famílias brasileiras, apesar da queda signifi-
cativa nessa fatia da população: foi registrada 
redução de 63,6%, em 2000, para 54,9% em 
2010.” (Revista Veja, outubro de 2012). 

Qualquer manual de design para a Nova 
Classe Média, seja ele impresso, filmado ou 
virtual, deve adaptar os objetos já produzi-
dos pela indústria ao meio sobre o qual se-

rão dispostos, e ali, apropriados e utilizados 
pela população. “Somente com a investigação 
desse processo e com a mudança de  foco para 
longe da figura do designer (na concepção do 
objeto em si) é que poderemos compreender 
adequadamente o que é design e apreciar 
quão importante ele tem sido para represen-
tar as ideias e as crenças por meio das quais 
assimilamos os fatos materiais do cotidiano e 
nos ajustamos a eles” (Forty, 1986). 

Confirmadas as duas hipóteses iniciais do 
trabalho, pode-se afirmar que o design eficaz 
acontece por meio do uso dos objetos e se 
torna efetivo apenas numa relação saudável e 
adequada entre esse objeto e o espaço cons-
truído, mesmo que, para isso, deva o mobi-
liário ser adaptado / customizado e o projeto 
modificado em sua concepção original.    

Hipóteses
Confirmadas

a
A atuação do designer/arquiteto pode 

influenciar de maneira positiva no 
aproveitamento dos espaços internos 

da moradia popular brasileira, mesmo 
que se faça uso do mobiliário e dos 
equipamentos disponíveis em lojas 

populares para o projeto e disposição 
funcional dentro do espaço construído. 

b
Se as publicações voltadas ao mercado 
de moda e vestuário usam como guia 

revistas periódicas, o mesmo pode 
acontecer com o universo da decora-
ção. A instrução ao usuário feita por 

meio de matérias e conteúdo editorial 
publicado em revista impressa com 

textos redigidos por jornalistas espe-
cializados em casa e decoração, bem 
como arquitetos e designers de inte-
riores consultados como fonte, tem 

eficácia no melhor aproveitamento do 
espaço interno da moradia. 



m ó v e l  p o p u l a r
Como falar de design Com a nova Classe média 206

A análise do interior da habitação popu-
lar, com ênfase na aplicação dos concei-
tos de arquitetura de interiores por meio 
da revista, permite, portanto, a retomada 
do conceito inicial proposto por Bonsie-
pe (1980) como definição para o design:  
“...um processo de eleição de critérios de 
eficiência social e de uso do produto, de ra-
cionalização dos recursos disponíveis e de 
meio de transferência dos resultados das 
pesquisas científicas ao sistema produtivo”. 
Seja pelas políticas de inclusão através do 
consumo promovidas após a estabilização 
econômica do país com o Plano Real, seja 
pelo acesso ao crédito ou pelo financia-
mento a juros baixos a partir do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, pode-se inferir 
que a democratização do design, ou socia-
lização do design, nunca esteve, num ce-
nário brasileiro, tão avançada. É incontes-
tável, diante das evidências levantadas por 
este trabalho — desenvolvido ao longo de 
doze anos — o aumento do poder de esco-
lha da população no momento da compra 
de objetos, móveis e equipamentos para o 
lar, num cenário sem precedentes quando 
se fala de Brasil. O laboratório usado para 
os experimentos de criação de ambientes 
mobiliados e equipados fazendo-se uso 
dos produtos disponíveis no mercado va-
rejista de móveis populares brasileiros, 

sobre planta tipo colhida de unidades ha-
bitacionais modelo do Programa Minha 
Casa, Minha Vida, comprovou, na práti-
ca, a viabilidade do projeto da habitação e 
aumento significativo do aproveitamento 
do espaço, respeitando-se o programa de 
necessidades adaptado à nova estrutura da 
família brasileira. O uso da revista como 
manual de design e referência na escolha, 
adaptação e posicionamento dos objetos 
no espaço da habitação popular constitui, 
sim, elemento diferencial para o cumpri-
mento da definição de Bonsiepe (1980) 
para o design. Bem dispostos e proporcio-
nais às dimensões do espaço construído, os 
móveis atingem efetivamente a "eficiência 
social e de uso do produto" proposta pelo 
autor. Sendo assim, com o sem projeto, 
com ou sem a conscientização de um pro-
cesso racional e sustentável de fabricação 
do mobiliário, com ou sem acesso pleno 
à casa própria, a classificação da maioria 
absoluta da população brasileira na cate-
goria de Nova Classe Média desmistifica e 
neutraliza o estigma da base da pirâmide 
com o acesso democrático aos bens. Sendo 
assim, a utopia proposta por Le Corbusier 
(1933) realiza-se, em parte no Brasil, para-
doxalmente. “Não se deve submeter os inte-
resses coletivos aos privados. A minoria que 
desfruta dos privilégios de um classe social 
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economicamente favorecida não deve ditar 
as regras do cotidiano da grande massa so-
cial. Cada indivíduo deve ter o mínimo de 
condições para uma vida digna, visando 
principalmente a sua satisfação pessoal”. 
Aqui, foi por meio dos interesses privados 
que um governo autodenominado de es-
querda permitiu o acesso da grande maio-
ria da população — Nova Classe Média 
Brasileira — aos equipamentos e mobili-
ário que compõem a casa. Cabe à revista, 
manual de design de interiores pensado 

com linguagem, estratégia e fórmula edi-
torial específicas para o público emergen-
te, continuar a exercer sua função como 
braço de ação de longo alcance e de alto 
poder de persuasão para arquitetos, deco-
radores e designers de interiores. Para que 
a publicação cumpra sua missão de contri-
buir para a melhoria da qualidade de vida 
das famílias que habitam a casa popular, 
é inerente à sua existência acompanhar a 
evolução do interior da habitação da Nova 
Classe Média Brasileira. 
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