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Bons ventos

Poeminha do Contra

Todos estes que aí estão  
Atravancando o meu caminho,
Eles passarão. Eu passarinho!

(Mário Quintana)

Sempre fui otimista. Nada a ver com a linha Poliana, 
mas sempre olhando em volta com um sentimento 
construtivo, buscando o novo, o belo, o positivo, o real, 
o denso, o lado A. O conteúdo e a veracidade dos fatos 
sempre exerceram uma forte atração para esse meu 
olhar, gosto de agarrar oportunidades e na falta delas 
criar as minhas próprias oportunidades. Tenho tendên-
cia a não prestar atenção, a não olhar duas vezes para 
o vazio, para o oco, para as ideias vãs.
A modernidade é minha companheira desde sempre, 
acredito na evolução do pensamento e da humanida-
de, mas tenho enorme preguiça para coisas que en-
guiçam. Sabe aquelas pessoas que ficam paradas em 
meio ao nada, atrapalhando a passagem, atravancan-
do o progresso? Pois é, tenho uma preguiça danada 
para lidar com isso. Essa é a justificativa que sempre 
dou a todos que graciosamente elogiam o trabalho da 
Carlota, nossa agência de comunicação e a Revista 
ClassCasa.
Acredito que as empresas são construídas à semelhan-
ça de seus fundadores, de seus gestores. Com erros a 
acertos partimos para fechar 2009 com sucesso. Isso 
é muito bom. Nas páginas desta edição, vocês poderão 
acompanhar um pouco dessa trajetória na matéria es-
pecial que tem como tema o COLETIVO PERNAMBUCA-
NO DE PROMOÇÃO DO DESIGN SOCIAL, um selo criado 
pela Carlota Comunicação e pelo Centro Pernambuca-
no de Design que é um projeto das duas empresas 
para em conjunto desenvolverem ações de promoção 
do artesanato pernambucano em exposições, feiras, 
eventos nacionais e internacionais e na grande mídia.
Ainda nesta edição: a coluna MERCADO IMOBILIÁRIO 
traz alguns lançamentos de apartamentos compactos; 
um editorial de arquitetura comercial traz os benefícios 
de lojas bem projetadas no universo de shopping; a 
segunda parte do ESPECIAL FEIRA DO MÓVEL DE MI-
LÃO vem com as novidades para o setor de iluminação, 
e no segmento office, um editorial com produtos de 
alta tecnologia. Pra você, mais uma edição pra lá de 
especial. 

Carla Guerra
Editora

http://blog.carlotacomunicacao.com.br
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e outras coisas
bazar

Daluz  
Realejo é um instrumento bastante antigo e que ain-
da pode ser visto nos dias de hoje. Ele aparece acom-
panhado de um periquito, que tira a sorte em meio 
a numerosos papeizinhos e uma música singela. Ago-
ra, o nome também batiza a linha de coluna, abajur e 
pendente da Bertolucci, revendida no Recife com ex-
clusividade na Daluz Iluminação. Os produtos possuem 

estruturas em ripas de 
madeira freijó certificada 
e cúpulas de tecido. Seu 
fio é aparente e também 
em tecido, o que agrega 
ainda mais valor por es-
tar disponível em várias 
cores. As peças estão dis-
poníveis nas cores grafi-
te washed, cinza washed 
e verde musgo washed. 
Mais informações na Da-
luz Iluminação, localizada 
na Rua Padre Bernardino 
Pessoa, 238, Boa Viagem 
– Recife, ou pelo número 
(81) 3465.9433. 

A Desenho Design, loja de objetos decorativos assinados 
por grandes nomes do design contemporâneo, é a mais 
recente marca de sucesso a compor o mix encontrado 
pelo público antenado, no Shopping da Decoração, em 
Boa Viagem. A projeção e ambientação do novo espaço, 
inaugurado no dia 29 de julho, leva a assinatura do escri-
tório Santos & Santos Arquitetura. O desejo dos proprie-
tários (Airton Melo e Neu  Clair) era a criação de um espa-
ço descolado, e que priorizasse muito a área de exposição 
dos produtos. O resultado final do projeto foi uma versão 
irreverente e sofisticada dos antigos armarinhos, em que 
os produtos ficavam expostos em vitrines de madeira fe-

chadas, por trás do balcão, como se fossem preciosos, 
longe do toque dos clientes. Na Desenho Design, o cliente 
pode pegar, mas os produtos encontram-se em estantes 
de ferro, por trás do balcão, e ainda com cortinas de velu-
do azul claro. “É uma proposta divertida, até meio kitsch, 
e ao mesmo tempo, atual”, explica o arquiteto Zezinho 
Santos.  
Desenho Design
Av. Domingos Ferreira – 1274 / Loja 09
Shopping da Decoração / Boa Viagem
(81) 3326.4264
www.desenhodesign.com.br

Um novo projeto para a Desenho Design 

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

Tintas Coral 
A Coral, marca de tintas decorativas do Grupo AkzoNobel, 
lança a Pinta Piso – tinta voltada para pintura de pisos 
cimentados, estacionamentos, calçadas, quadras e gara-
gens. O novo produto garante uma resistência cerca de 
60% superior à antiga fórmula, resistindo mais tempo 
sem se desgastar, nem perder aderência. A Pinta Piso se 
encontra disponível em nove cores: cinza escuro, cinza 
médio, concreto, preto, amarelo demarcação, verde qua-
dra, vermelho, azul e bran-
co. A nova embalagem 
encontra-se disponível em 
lata e galão. Além do novo 
nome mais claro para o 
consumidor, a nova em-
balagem possui um maior 
destaque na prateleira e 
mostra a principal super-
fície de aplicação da tinta. 
A embalagem ajuda me-
lhor o consumidor, pois o 
mercado está acostumado 
a utilizar embalagens de 
quadras, contudo as cores 
mais vendidas são tons de 
cinza, porque as principais 
áreas de aplicação para 
este produto são estacio-
namentos e calçadas.
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A 
riqueza cultural encontrada na produção do artesa-

nato popular nem sempre consegue atingir todos os 

nichos de público, sobretudo as classes mais abas-

tadas, detentora de maior poderio de consumo. Visionária 

desta situação e com o objetivo de alterar essa realidade, a 

Carlota Comunicação, empresa de gestão estratégica e de-

senvolvedora de projetos de comunicação, juntamente com 

o Centro Pernambucano de Design (CPD), que desenvolve 

ações de Design Social, utilizando ferramentas capazes de oti-

mizar processos produtivos, gerar novos produtos, diagnosti-

car os fatores locais de cada região, e valorizar a identidade 

cultural como diferencial competitivo, uniram-se na proposta 

de desenvolver um canal de comunicação entre o artesão e 

seu público. 

Com o apoio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Em-

presas de Pernambuco (Sebrae-PE), as duas empresas criaram 

o projeto “Coletivo Pernambucano de Promoção do Design 

Social”, que tem como objetivo traduzir para o mercado con-

sumidor a riqueza cultural e a produção da arte popular de 

Pernambuco de forma a ser valorizada como bem de con-

Arquitetura pernambucana 
encontra-se com o 

Design Social

Ano 4
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sumo de alto conceito. Várias ações desse projeto estão em 

andamento e a primeira é a realização da Mostra de Tapetes 

Timbi – Coleção Casario Pernambucano, da Tapeçaria Timbi, 

localizada no município de Camaragibe, Região Metropolita-

na do Recife. O evento encontra-se em cartaz no mall do Sho-

pping Plaza Casa Forte no período de 15 a 30 de setembro. 

A proposta da exposição é mostrar ao público que é possível 

inserir produtos da cultura popular numa ambientação de 

estilo contemporâneo, porém, com uma severa intervenção 



arte pernambucana

Kleber Carvalho

do design, adequando sempre os mesmos às necessidades 

mercadológicas. Para isso, foram convidados sete renomados 

escritórios de arquitetura local (Carlos Augusto Lira, Carmen 

Cavalcanti e Luciana Raposo, Luiza Nogueira, ArqMulti, Patrí-

cia Santos, Kleber Carvalho, e Santos & Santos), que tiveram o 

desafio de inserir de forma coerente num projeto de decora-

ção, os tapetes da coleção, levando o design social para seus 

projetos. O público pode conferir o resultado desse trabalho 

por meio de sete paineis fotográficos (2m x 2m cada). 
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Luciana Raposo e Carmen Cavalcanti

Coleção Casario 
Pernambucano

O
s produtos da coleção é resultado da segunda 

oficina ministrada pelo Centro Pernambucano 

de Design (CPD), com o apoio do Sebrae-PE, na 

Tapeçaria Timbi, que foi realizada nos meses de maio a 

agosto deste ano. A primeira oficina aconteceu em 2008 

e deu origem à coleção Cordel em Tapeçaria. Segundo 

a gerente de projetos do CPD, Pollyanna Salgado, como 

a coleção anterior foi monocromática, nesta foram intro-

duzidas as cores, para que o público consumidor e os ar-

quitetos que fossem especificar as peças tenham maior 

facilidade de utilização. “Pesquisamos vários temas que 

pudessem utilizar as cores, fizemos testes sempre com te-

mas da cultural local, pois esta é a premissa de todas as 

oficinas realizadas, e, assim, chegamos ao casario pernam-
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bucano”, explica Pollyanna. Fazem parte da coleção: tape-

tes, paineis de parede, tapetes de porta, pesos de porta, 

pufes, entre outros produtos.

A função das peças, a facilidade do processo produtivo e 

o prazo de entrega foram pensados na hora de escolher o 

tema da coleção. “O trabalho realizado pelas artesãs antes 

das oficinas do CPD, necessitava constantemente que as 

linhas fossem trocadas, pois eram muitas cores e detalhes, 

o que dificultava muito. Com esta coleção, elas trabalham 

os traços retos do casario simples, sendo muito mais fácil 

e rápido”, informa a designer de produtos do CPD, Ana 

Carolina Barbosa. Além de todo o projeto de assessoria 

no desenvolvimento das peças, outra grande inovação 

das oficinas, foi a troca da matéria-prima no processo pro-

Luiza Nogueira

dutivo. Antes, era utilizada a lã industrializada e, desde 

2008, o trabalho passou a ser feito com o cordão natural, 

trazendo sensação de tato e redução do custo, além de 

ser ecologicamente correto e ter produção no Estado, fa-

zendo assim a melhor tradução da cultural local como um 

grande diferencial em tapeçaria. 

O trabalho realizado pelo Centro Pernambucano de De-

sign na Tapeçaria Timbi é visto de forma muito especial 

pelas artesãs. “Os tapetes tradicionais estavam defasados 

e CPD nos capacitou a trabalhar com o design e as novas 

tendências. O mercado pede renovação e nós estávamos 

precisando de incentivo”, alega a responsável de produ-

ção da Tapeçaria, Ivonete Santana, que integra o grupo 

há 20 anos.
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Patrícia Santos

A 
Tapeçaria Timbi foi fundada em 1983 por um 

grupo de mulheres vizinhas que tinham em 

comum a habilidade em confecção de tapetes 

arraiolos em tela e lã. Devido ao baixo valor pago pelas 

fábricas da região ao trabalho artesanal dessas mulheres, 

elas resolveram formar uma associação que as possibili-

tassem serem donas dos seus próprios negócios. Desde 

2005, a Associação Tapeçaria Timbi vem sendo benefi-

ciada através de ações do Sebrae-PE para estarem mais 

inseridas no mercado globalizado e competitivo. A ca-

pacitação “Oficina de Design para Mercado”, ministrada 

pelo Centro Pernambucano de Design é mais uma ação 

Tapeçaria Timbi



Santos & Santos - Turibio Santos e Zezinho Santos

de apoio ao desenvolvimento desse grupo de mulheres. 

A coleção Cordel em Tapeçaria esteve presente na roda-

da de negócios da 108ª edição da Prêt-à-Porter de Paris, 

uma feira bianual de vestuários e acessórios, considerada 

uma das mais importantes deste segmento em toda a Eu-

ropa, que aconteceu no período de 04 a 07 de setembro. 

O ponto de venda da Tapeçaria é na própria sede da as-

sociação, em Timbi, Camaragibe.

Serviço:

Tapeçaria Timbi

Camaragibe-PE

(81) 3458.6205

Realização: Apoio:



72 mondo

A Luz de Milão
Asegunda parte do Caderno Especial da Feira do 

Móvel de Milão 2009, traz as tendências e os lan-

çamentos para o mercado de iluminação, selecionados 

pelo olho apurado do arquiteto Turibio Santos, espe-

cialmente para a ClassCasa. Como poderão observar os 

criativos designers não se prendem a uma única linha 

de criação, porém percebe-se que as formas esféricas e 

a aplicação da cor estão presentes em toda a parte. Há 

objetos iluminados e luminárias objetos que adornarão 

projetos do mundo inteiro. 
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Shopping da Decoração | Av Eng Domingos Ferreira, 1274
Loja 9 - Boa Viagem www.desenhodesign.com.br



76 mondo
Fo

to
s:

 T
ur

ib
io

 S
an

to
s

ClassCasa Nº 17



Ano 4



78 mondo
Fo

to
s:

 T
ur

ib
io

 S
an

to
s

ClassCasa Nº 17




