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A ClassCasa é propriedade da Carlota Editora e Agência de Notícias, com 

distribuição dirigida para assinantes, mailling composto por empresários, 

lojistas, imprensa, formadores de opinião e para venda direta nas livrarias 

Cultura. A publicação é aberta a colaboradores e não se responsabiliza 

por conceitos emitidos em textos assinados, em respeito à liberdade de 

expressão e por qualquer conteúdo publicitário e comercial de terceiros.

Já em efervescência, 2016 avança a passos largos, trazendo novidades e  

mudanças no front. Nos adaptamos ao momento e investimos em novos 

projetos, aquecendo o mercado com ações que contribuirão, com certeza, 

para atrair os olhares, promovendo marcas e profissionais.

Com uma plataforma completa de produtos, que englobam revistas, 

catálogos, mostras e exposições, consolidamos a editora como importante 

parceira de negócios e promoção.

Ancorada pela revista ClassCasa, a editora realizará a mostra RioMar Casa, 

evento inédito de arquitetura e design de interiores, que será realizado em 

abril e maio, no shopping de mesmo nome. Saiba mais na matéria. Também 

será lançado na mostra o tão aguardado ANUÁRIO PERNAMBUCANO DE 

ARQUITETURA E DECORAÇÃO, juntamente com a entrega do Prêmio TOP 

CLASS, que homenageará os destaques profissionais da edição. 

E as novidades não param por aí, é só aguardar.

Nesta edição, trazemos muito da cena local, seja no segmento fashion, de 

arquitetura ou decoração, que se misturam quando o tema é design. 

E na ClassCasa, design não se prende a rótulos ou fronteiras. 

Ainda falando do mercado local, abrimos espaços para perfis com 

empresas de valor e parceiras da revista.

E ainda tem muito mais conteúdo. Moda, turismo, gastronomia, novos 

produtos e dicas para sua ambientação em um exclusivo editorial de 

persianas e papel de parede.

Dê o play e boa leitura!

2016 PLAY AGAIN

Carla Guerra / EDITORA
carlaguerra@carlotacomunicacao.com.br     
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A  ESTÁ DECORADA

PARA VOCÊ DECORAR.

ICASA

A Icasa já tinha tudo para sua casa, agora, você 

também encontra móveis e objetos de decoração 

de renomados designers nacionais e internacionais. 

É mais qualidade e sofisticação, com excelentes preços, 

para você decorar seus ambientes.

Tem uma incrível variedade de 

opções esperando para inspirar você.

Passe na Icasa. 

Horário de Funcionamento: seg a sáb, das 9h às 19h

Av. Fernando Simões Barbosa, 170 (ao lado do Shopping Recife).

(81) 3031.7754 | (81) 3312.5588

www.na-icasa.com.br        icasaloja        icasaloja

Estofados • Mobiliário • 

Utensílios para o lar • Lista de casamento

Objetos de decoração 

ARQ|D
ARQUITETURA COMERCIAL

Por Santos & Santos Arquitetura

 Quando passeamos pelos shoppings da cidade ou pelos 

centros comerciais e, instantaneamente, nos sentimos atraídos por 

uma loja, restaurante, bar ou outro tipo de estabelecimento, pode ter 

certeza: a empresa pela qual nos sentimos atraídos tem diferenciais 

na arquitetura e na decoração. Muito mais do que bons produtos, 

atendimento de primeira e preços adequados, as empresas que desejam 

se destacar, dentre tantas concorrentes, devem se preocupar com seu 

projeto arquitetônico, com o design de interiores e colocar esta questão 

na lista de prioridades. Nesta lista, junto com localização, estratégia 

de comunicação e escolha do mix de produtos, só para citar alguns 

itens imprescindíveis, escreva: contratar um arquiteto. O projeto de 

arquitetura e decoração vai além de uma simples arrumação de móveis 

e objetos. Ele contempla todas as etapas de composição do ambiente, 

como: iluminação, cores das paredes, tamanho da vitrine,  distribuição 

do mobiliário, acessibilidade e ergonometria, exposição adequada de 

produtos, distribuição de mesas – no caso de restaurantes e bares – 

estacionamento, dentre outros. Todos estes itens e mais alguns, serão 

pensados com a proposta de fazer com que o negócio, o produto, 

prevaleça e seja valorizado. Isso resulta em conforto e bem estar aos 

consumidores, que perceberão os diferenciais, mesmo sem se dar con-

ta, fazendo a diferença no faturamento. Quem já não teve a experiência 

de entrar em uma loja e se sentir em casa, confortável e até gastar 

mais do que deveria? Em outro momento, quem já não teve a estranha 

sensação de desconforto ao entrar em um restaurante e teve vontade de 

apressar a visita, saindo o mais rápido possível? Talvez a escolha das 

cadeiras tenha sido errada, provocando desconforto. Não estamos clas-

sificando as empresas entre boas e ruins, e sim, entre as que pensaram 

o negócio de forma adequada e aquelas que simplesmente escolheram 

o ponto, abasteceram o estoque, botaram a placa na fachada e abriram 

as portas. Pequena ou grande, as empresas que estudam o mercado e 

se preocupam em oferecer bem estar ao seu cliente, certamente saem 

na frente da concorrência. Hoje, a tendência é oferecer uma experiência 

emocional ao consumidor, onde ele é levado a se identificar com 

a marca, com o produto que consome, criando assim uma relação 

duradoura. O arquiteto é o profissional que pode tornar este projeto 

realidade. Que entenderá o negócio do ponto de vista tanto do dono, 

quanto do consumidor, oferecendo as soluções. 

  Nesta edição, apresentamos projetos incríveis do escritório 

Santos & Santos Arquitetura, que com raro talento e competência, ele-

va o patamar da arquitetura pernambucana. Atuando em quase todos 

os estados do Brasil e no exterior, a dupla Zezinho e Turibio Santos 

dirige uma empresa que conta com 25 funcionários, em uma estrutura 

de 900 m², no bairro de Boa Viagem, no Recife. O escritório não se 

prende a segmentos quando o atendimento ao cliente requer um projeto 

relevante. Atua na área empresarial, residencial, industrial e imobiliária 

com a mesma tecnologia de produção e criação. A seguir, os projetos 

de:  Bistro & Boteco pág. 54, Tio Armênio (Shopping RioMar) pág. 56, 

Fiori di Capri pág. 58, Josefinna pág. 60 e Mo0d Real Food (Shopping 

Riomar) pág. 61.
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Bistrô & Boteco

área: 450.00 m²  |  ano: 2015  |  Belém/PA

A atmosfera atual e antenada dá as cartas para a 

arquitetura do Bistrô & Boteco.

As formas e as cores fazem uma cena cheia de clima  —  a 

arquitetura é arrojada e articulada, em uma casa ampla, 

descontraída e sofisticada. O bar e restaurante, inaugurado 

em 2013, ganha dois anos mais tarde uma expressiva am-

pliação  —  a área passa de 200.00 m² para 450.00 m².

A anexação de um espaço vizinho permite não apenas o 

aumento de área, mas deixa o Bistrô & Boteco mais claro 

e agradável  —  o restaurante passa a contar com grandes 

janelas para a área externa.

A mistura fina de acabamentos embala a ambientação  

—  em um mix de assoalho, concreto, chapas de ferro, 

espelhos e cortinas. O piso na área externa é em assoalho 

de madeira e, na área interna, em porcelanato amadeirado.

As mesas e as cadeiras, em madeira, são da Thonart. 

A estante espelhada, no bar, é desenho de nossa equipe. 

As luminárias pendentes são igualmente riscadas sob me-

dida. As cortinas em algodão amarelo contracenam com as 

paredes em aparência de concreto.

A casa, ampla e arrojada, fica no Boulevard Shopping, em 

Belém  —  e faz parte do Grupo Dias, à frente de bares e 

restaurantes em todo o país.
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Tio Armenio

área: 320.00 m²  |  ano: 2015  |  Shopping Rio Mar - Fortaleza

Atual e arrojada  —  a arquitetura para o Tio Armênio faz 

um restaurante leve e agradável.

A casa é uma mistura fina de arquitetura, design e atitude. A atmos-

fera é conceitual e sofisticada, em preto, branco, cinza e prata.

O espaço apresenta um atraente mix de concreto, ferro e espelhos. 

O piso ganha acabamento em porcelanato com aparência de cimenta-

do, e a estrutura em perfil metálico envernizado domina a cena.

As paredes  —  parte delas com tijolos expostos  —  ganham pintura 

com aparência de concreto. O projeto de luminotécnica é parte da 

arquitetura, assim como a paginação dos materiais, a proteção 

acústica, a climatização e a automação.

A área do bar é uma arrojada caixa em pintura concreto, granito 

preto e espelhos. Ao fundo, grafite de Léo Arem, da 33 Crew. 

As cadeiras são em madeira ebanizada. Os amplos sofás nas laterais  

—  sob medida  —    ganham acabamento em couro cinza.

A ambientação conta com várias peças em palha e linha de 

artesanato cearense, garimpadas no centro de arte e artesanato local. 

O restaurante Tio Armênio é parte do recifense Grupo Dias.
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Fiori di Capri

área: 130.00 m²  |  ano: 2015  |  Casa Forte - Recife

Antenada e suave  —  a arquitetura atual faz a cena na Fiori di Campi.

A loja  é uma multimarcas de moda feminina, e apresenta 130.00 m².

É riscada sob medida, da planta baixa à ambientação.

A arquitetura é antenada, delicada e aconchegante  —  as formas, acabamentos e cores fazem uma cena leve e atual.

A cor branca domina a ambientação  —  uma charmosa mistura de moda e design, em uma atmosfera cheia de clima.

A marcenaria  —   é desenhada para o espaço. A madeira faz par com aço, vidro, espelhos e papel de parede. A base 

é em carpete de madeira.

A nossa equipe assina a luminotécnica  —  com peças sob medida  —  , assim como o desenho do sofazinho, dos 

estofados, dos armários em aspecto retrô e dos móveis com pés-palito.

Fo
to

s:
 D

iv
ul

g
aç

ão



60  |  ClassCasa Magazine #53

classarq|d

Josefinna

área: 250.00 m²  |  ano: 2015  |  Boa Viagem - Recife

A pegada atual e as formas arrojadas fazem a arquitetura 

para a Josefinna  —  uma antenada loja de bolsas, sapatos e 

acessórios femininos.

O espaço  —  que apresenta 200.00 m²  —  é um projeto 

original de nossa equipe de 2007. Em 2015, a loja atualiza a 

ambientação em aparência e na área de expositores.

A fachada é marcante e impactante, abrindo as portas para 

uma loja ampla e confortável. A atmosfera é igualmente 

sofisticada e despojada, em um espaço cheio de atitude.

A arquitetura de interiores é projetada sob medida, da planta 

baixa aos acabamentos, passando pela marcenaria e expo-

sitores. A ambientação conta com várias peças clássicas do 

design modernista.

O piso é em cimentado  —  paginado em grandes placas  —, 

que aparece em contraste com vidro, aço, espelhos e laca 

branca. A luminotécnica é parte da arquitetura. 

A estrela da marcenaria é a grande prateleira em laca branca.
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Mood Real Food

área: 45.00 m²  |  ano: 2015  |  

Shopping RioMar - Recife

A Mood | Real Food apresenta uma alternativa 

prática, saudável e saborosa em fast food  

—  em que sai de cena a grande quantidade 

de produtos industrializados, corantes e 

conservantes, e em que a qualidade é mais 

importante do que a quantidade.

A ideia é a de se oferecer refeições naturais e 

balanceadas, servidas com a mesma rapidez 

e praticidade da fast food convencional. No 

cardápio, sanduíches, saladas e sucos de fruta  

—  desde os light até os detox, sem adição de 

água, conservantes ou adoçantes. Há ainda 

opções vegetarianas e para pessoas com certas 

restrições alimentares.

A pegada casual e alternativa faz a arquitetura 

para a loja  —  em sintonia com o conceito da 

marca, a área apresenta-se como uma versão 

atualizada das antigas mercearias, de uma 

época em que se dedicava mais esmero ao 

preparo dos alimentos. Ladrilhos em xadrez, 

cerâmica branca e madeira fazem um espaço 

de atmosfera informal e desenho atual.

Santos & Santos Arquitetura
Rua Solidônio Leite, 200 
Boa Viagem, Recife/PE
81 3081.5900
contato@santosesantosarquitetura.com.br
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