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UM NOVO OLHAR
PARA O MORAR

NOVAS PROPOSTAS,
MESMA IDENTIDADE
Pela 10ª vez, a Lorenzetti será uma das
patrocinadoras da mostra Morar Mais por
Menos Rio de Janeiro, fornecendo com
exclusividade sua coleção de metais e cubas
para a composição de dezenas de
ambientes. A sólida parceria se traduz nos
conceitos adotados por ambos, materializada
na proposta de que a arquitetura e design
devem ser inclusivos, com soluções
inovadoras e requintadas de baixo custo de
investimento.
Nessa edição, a mostra traz uma proposta
diferente, com ambientes que foram
pensados de maneira cuidadosa para que
fossem compatíveis com a nova realidade
que se apresenta. Espaços com as novas
maneiras de viver e sentir com mais
intensidade o lar, dialogando com a rotina
atual que muitos brasileiros passam a ter.

Além da Lorenzetti trazer produtos que se
diferenciam pelo design e acabamento em
todos os seus detalhes, estarão presentes nos
ambientes funcionais, soluções que unem
inovação, higiene e alta tecnologia, como as
torneiras Loren Sense, com acionamento
automático por sensor, tornando o ato de
lavar as mãos uma tarefa prática e segura.
Viver o lar se tornou algo ainda mais
particular. A mostra traz exatamente essa
essência, garantindo que a modernidade e a
sofisticação podem caminhar juntas com o
bem-estar e a segurança, fazendo da casa um
refúgio que possa inspirar e encantar mesmo
em meio a uma situação atípica que todos
atravessam.

Paulo Galina

Gerente de Marketing Lorenzetti

BEM-VINDO AO
MORAR MAIS
POR MENOS

Ligia Schuback
Sabrina O. Schuback

Dia desses ouvi uma frase que me reportou ao
momento atual: “quando todos gostam de correr em
dias de sol, eu corro na chuva”. Atribuída a um dos
maiores ídolos brasileiros, Ayrton Senna, a declaração
faz referência ao seu sucesso nas pistas, especialmente
sob tempestades.
Nos dias de hoje, essa citação representa a força e
ousadia de quem não se retrai diante das
adversidades. É encarando, com todo cuidado e
precaução, que prosseguimos.
O Morar Mais Rio acontece neste ano de 2020 com
essa atitude de otimismo, adotando todas as normas e
medidas recomendadas pela Organização Mundial da
Saúde, além de uma série de novas práticas para
preservar o bem-estar de todos os envolvidos –
profissionais, fornecedores, colaboradores e visitantes.
Nossa casa nunca foi tão essencial, esmiuçada e vivida
como neste ano atípico. Sendo o Morar Mais um
evento que estuda e traduz as diversas composições
familiares, as novas maneiras de viver e sentir a casa
que nos abriga, não podemos deixar de falar sobre o
assunto e tratar desse “Novo Morar”.
Por este motivo, a edição deste ano acontece em uma
casa no Itanhangá, com amplo jardim e janelas
abertas para renovar os ares e nos dar novo fôlego,
com direito a vista para a Pedra da Gávea.

Adoramos contar histórias: está no nosso cerne fazer,
acontecer e contar essas narrativas. Tanto que, desde o dia
16 de março, quando começamos o período recluso
trabalhando de nossas casas, iniciamos também uma série
de bate-papos ao vivo no Instagram @MorarMaisporMenos.
Temos trabalhado incessantemente, desde então, para
possibilitar a realização do Morar Mais 2020 com todos os
cuidados necessários.
Em contrapartida à nossa tenacidade e nossa ousadia, temos
recebido um retorno bastante animador, felicitando nosso
empreendedorismo. Percebo que o perfil de nossos
apoiadores tem muito em comum: esperança, otimismo e
uma alegria de viver – sentimentos que vem ao encontro do
nosso mote neste ano: o Design Biofílico. Nas próximas
páginas, você vai encontrar uma matéria sobre esse tema
do Morar Mais Rio, que está completa em nosso blog.
Voltando à história de Ayrton Senna, fui pesquisar mais
sobre sua trajetória e descobri que treinar em dias de chuva
fazia parte de sua estratégia: quando o sol brilhava, só dava
Ayrton! Em dias de chuva, só dava Ayrton! Claro, né?!
Neste momento que estamos vivendo, acredito que as
dificuldades nos tornam ainda mais fortes e, em breve, o sol
voltará a brilhar: a vitória anda de mãos dadas com a
persistência. Sabemos disso!

Sinta-se em casa! Bem-vindo
ao Morar Mais Rio 2020.

ARQUITETURA
DECORAÇÃO
DESIGN
PAISAGISMO

Boas ideias

para o novo Morar

SINTA-SE EM
CASA
A CASA DA 17ª EDIÇÃO DO EVENTO DE DECORAÇÃO
MORAR MAIS POR MENOS, NO RIO DE JANEIRO, É UM
ENDEREÇO HISTÓRICO DA SOCIEDADE CARIOCA E
RECHEADO DE MEMÓRIAS FAMILIARES. COM CERCA DE 3
MIL METROS QUADRADOS E GENEROSO JARDIM, COM
VISTA PARA A PEDRA DA GÁVEA, O LOCAL FOI PALCO DE
FESTAS, ATIVIDADES ESPORTIVAS E ENCONTROS DE
AMIGOS AO LONGO DAS GERAÇÕES DA FAMÍLIA PORTO,
QUE CONSTRUIU E RESIDIU POR DÉCADAS NO LOCAL.
AMPLA, AREJADA E CERCADA DE VERDE, A NEGOCIAÇÃO
DESTA RESIDÊNCIA ESTÁ A CARGO DA NOVA GESTÃO
PATRIMONIAL* E FOI TOTALMENTE REPAGINADA PARA A
REALIZAÇÃO DA MOSTRA.

* www.novagestaopatrimonial.com.br

MORAR MAIS POR MENOS
RIO 2020 OCUPA CASARÃO
HISTÓRICO NO ITANHANGÁ

Família Porto: casal Rubens e Maria com os quatro filhos

Confraria do Itanhangá

Maria e Rubens Porto

Sua construção remonta do final dos anos 1950, quando
o jovem casal Maria e Rubens Porto decidiu trocar o sítio
de veraneio em Nogueira, Petrópolis, por um sítio de fim
de semana no novo loteamento da Sul América, no
Itanhangá, ainda um bairro distante e remoto na zona
rural da cidade do Rio de Janeiro. O casal e seus quatro
filhos aproveitaram muitos finais de semana na
residência, reunindo familiares e amigos. Começou ali a
Confraria do Itanhangá, um grupo iniciado por Julinho, o
filho caçula, com colegas do Colégio Santo Inácio, para
jogar futebol no campo da casa. “Esse mesmo grupo
continuou se reunindo aqui por mais de 50 anos. Uma
infinidade de amigos jogou bola nesse campo”, relembra
Julinho Porto.

Imagem lateral da casa: caramanchão à direita, piscina
infantil e refeitório à frente

Quadra esportiva e segunda casa já construída

Com a construção do Elevado do Joá, nos anos 1970, o primeiro dos filhos de
Rubens e Maria, João Carlos, foi morar no casarão com sua esposa Maristela e
seus cinco filhos. Em seguida, foi a vez de Julinho, Lilianna e seus 3 filhos.
Finalmente, ainda antes dos anos 1980, o casal fundador da residência, Maria e
Rubens, fixaram morada no Itanhangá em companhia da filha Laurita. Dos
quatro filhos do casal, apenas Thereza Maria não residiu na casa, sendo visita
constante, bem como toda a família.

Piscina dos adultos

As festas promovidas pela família reuniam amigos em
momentos inesquecíveis

Já idosos, Maria e Rubens aproveitavam ao máximo a tranquilidade e integração
com a natureza proporcionada pelo casarão, um oásis em pleno Rio de Janeiro. A
casa da família Porto foi fonte de muitas alegrias e memórias inesquecíveis para
amigos, familiares e residentes, ao longo de gerações.

"Toda a nossa família, os que moraram aqui e os
visitantes, como tios, primos e os amigos de todos
nós, viveram e partilharam a alegria do convívio
familiar, com as melhores recordações, nesta casa
criada pelos meus pais. Que seja assim também para
as novas gerações!", deseja Julinho, com votos de
sucesso para o Morar Mais Rio.

*Imagens do acervo pessoal

Morar Mais
por menos
QUEBRANDO PARADIGMAS
Há dezessete anos o
Morar Mais ajuda a
renovar o mercado de
decoração respeitando
seus conceitos e
valores. Pioneiro em
sustentabilidade, o
evento tem o desafio
de criar ambientes
com soluções criativas
para todos os bolsos.

Chique é ser de
verdade!

Mais Por
Menos

Resultados sofisticados e acessíveis
fazem parte de nosso principal
conceito: ser Mais por Menos

Brasilidade

Influência da estética e das histórias
brasileiras em espaços que valorizam
nossas raízes e cultura

Customização

Autenticidade no modo de imprimir
identidade em casa

olhar sobre o trabalho produzido
Inclusão Social Um
por minorias e incentivo à arte local

Sustentabilidade

Somos pioneiros em soluções
sustentáveis como principais valores
de uma mostra de decoração

Inovação e
Tecnologia

Estamos atentos às novas tecnologias
para viabilizar cada vez mais o bem
estar e uma vida mais sustentável

Negócios

Apostamos no futuro impulsionando a
economia e criando oportunidades
para o desenvolvimento do segmento

Um novo
olhar
para o Morar

Café da
manhã do
Morar Mais

Nova casa e
novos hábitos
Ligia e Sabrina Schuback inauguraram os trabalhos para a 17ª edição da
mostra de decoração Morar Mais por Menos com o tradicional Café da
Manhã do Morar Mais, sob o comando do chef Juvenal Müller. O evento
teve como mote a apresentação do novo endereço da mostra e da
nova planta do evento.
O café da manhã se desenrolou em horário estendido para evitar
aglomeração e seguindo todo o protocolo exigido para assegurar a
saúde e bem estar dos participantes, com aferição de temperatura na
porta, uso obrigatório da máscara, disponibilização de álcool em gel,
acesso ao local reduzido à metade da capacidade total e livre circulação
do ar.

Voltado para fornecedores e profissionais do
setor, o evento contou também com stands
de alguns fornecedores, apresentando as
novidades preparadas para esta edição da
mostra, como Lorenzetti, Eternit, Só Tintas
(com a Coral), Rio Decor, Pantone, VentiDelta, AlaMaster, Rerthy, Imediata Persianas
e Cortinas, Evolute, entre outras.
O Morar Mais por Menos ocupa neste ano
um casarão no Itanhangá com cerca de 3
mil metros quadrados e generoso jardim,
com vista para a Pedra da Gávea. A casa é
um local histórico no bairro, tendo sido
frequentada por um grupo de amigos
chamado Confraria do Itanhangá. Ampla,
arejada e cercada de verde, a residência
está atualmente sob os cuidados da NOVA
Gestão Imobiliária e foi repaginada para a
realização da mostra.

Café reúne profissionais do setor

Stands de fornecedores
movimentam o evento

Ligia, Sabrina e Sandro Schuback

Detalhe da nova casa da mostra

Segurança no Morar

Mais 2020

Disponibilização de álcool gel
Novos
hábitos: individuais
máscara, luvas
e guardanapos

Indicação de distanciamento social

Câmera
Térmica:
identificação
rápida
de medição
de temperatura
corporal

Estúdio Guria Natureba, assinado por Larisse Squeff e Roberta Preiss || Morar Mais Porto Alegre

Design Biofílico:

entenda o que é e como aplicar no dia a dia

Biofilia

Começando pelo sentido etimológico da palavra, podemos traduzir "biofilia" como "amor às coisas
vivas".
Entender a origem da palavra ajuda a compreender melhor do que se trata esse conceito, que não é
apenas criar paredes verdes, usar madeira nos projetos ou usar a palavra “sustentabilidade”. A ideia
vai muito além disso, buscando promover o bem-estar, a saúde e o conforto emocional através de
uma reconexão das pessoas com a natureza, proporcionada a partir de projetos que promovam essa
relação.

Conexão humana com a natureza
Segundo a arquiteta Jaqueline Lamente, especialista em interiores sustentáveis,
"buscar abrigo é uma necessidade humana desde as primeiras civilizações".
Antigamente, "a natureza supria diretamente esta e outras necessidades
básicas, como comida e remédios", conta. Ao longo da evolução da sociedade, a
interação do homem com a natureza foi diminuindo, acelerada pela revolução
industrial e tecnológica.

Estúdio Guria Natureba, assinado por Larisse Squeff e Roberta Preiss || Morar Mais Porto Alegre

"Ao longo do tempo, isso foi delineando nosso estilo de vida moderno,
caótico, baseado no individualismo e no acúmulo de coisas – situações que
impactam no nosso corpo físico na forma de estresse, ansiedade, obesidade,
entre outras doenças", explica Jaqueline.

Biofilia é ciência
Apesar de ser uma pauta
bastante recente, essa relação já
é observada há algum tempo por
estudiosos. O termo biofilia foi
usado pela primeira vez pelo
psicólogo Erich Fromm em 1964
e, nos anos 80, pelo biólogo
Edward O. Wilson, detectando
como a urbanização começou a
promover uma forte desconexão
com a natureza.

CARPETES DA LINHA HUMAN CONNECTIONS,
ASSINADA POR DAVID OAKEY PARA A INTERFACE,
À VENDA NA NOVACORP - NOVO AMBIENTE

Design Biofílico na prática
De acordo com Jaqueline, alguns elementos
presentes em projetos que consideram o
design biofílico são:

Iluminação e ventilação natural;
Materiais sustentáveis, mais eficientes;
Cores e texturas que se assemelham ou reproduzem padrões encontrados
na natureza, seja em espaços residenciais ou corporativos;
Utilização de plantas em espaços internos;
Ambientes mais silenciosos ou com sons que remetem à natureza (como
uma fonte de água, por exemplo), compondo um conjunto que transmite
tranquilidade.
“Espero que os projetos de arquitetura sejam cada vez mais centrados
nas pessoas, entendendo o ser humano como parte de um todo, que é
o Planeta Terra, e não separado dele”, acredita Jaqueline.

Inspiração do Morar Mais para a sua casa
Para Jaqueline, o período atual que estamos vivendo, com tantas pessoas trabalhando
em casa, traz uma série de questionamentos sobre bem-estar e conforto dentro de
nossos lares, buscado ambientes organizados, harmônicos, ventilados e iluminados –
aspectos bastante abordados em projetos com design biofílico.

"Priorize iluminação e ventilação naturais; opte por revestimentos, móveis e
adornos feitos de materiais naturais com origem certificada ou sintéticos que
reproduzam essas texturas, como madeira, pedra, palha, grama, entre outros;
traga o verde para ambientes internos."

No Morar Mais São Paulo, o
arquiteto Artur Caveiro criou o
Banheiro Um Banho no Éden,
com bancada de madeira
rústica, pias com formato
orgânico, parede verde e muitas
plantas. Revestimentos que
reproduzem seixos de rio e
papéis de parede com estampa
de árvores, usados da área
molhada, reforçam a sensação
de estar em meio à natureza.

Banheiro Um Banho no Éden, assinado pelo arquiteto Artur Caveiro || Morar Mais São Paulo

Já no Morar Mais Rio, a designer de interiores Marcella Bacellar assina o Apartamento
QuintoAndar, inspirado no estilo pied-à-terre (pé no chão, em português), que resgata a
simplicidade e o essencial. A iluminação natural é um dos pontos explorados no projeto, que
ainda conta com piso cimentado em tom de barro e uma seleção de móveis e acessórios em
elementos naturais como a madeira e a palhinha. Além disso, mais de 60 plantas tropicais, em
vasos de barro, foram usados no espaço.

Apartamento QuintoAndar, assinado pela design de interiores Marcella Bacellar || Morar Mais Rio
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Há 16 anos o Morar Mais tem como um dos pilares ser “o evento que gera
oportunidades de negócios”. Não basta ser bonito e apresentar as novidades:
somos um evento comercial e queremos que o MM seja bom para todo
mundo! Oferecemos a oportunidade para o pequeno empreendedor, sendo
ainda um excelente negócio para as grandes empresas.

Segundo a arquiteta Camila Fleck, “Podemos criar
projetos mais inusitados, criativos e coloridos, o que
nem sempre é possível na casa de um cliente. Além
disso, o Morar Mais realiza um trabalho de divulgação
incrível! Mesmo sem eu ter uma assessoria de
imprensa própria, meu projeto saiu em diversos
veículos, me sinto muito privilegiada”, elogia a
arquiteta.

Mini Apê Cores assinado pela arquiteta Camila Fleck || Morar Mais Rio

Banheiro público assinado pelo arquiteto FABIANO RAVAGLIA do FPR Studio || Morar Mais Rio

O arquiteto Fabiano Ravaglia também conquistou
novos clientes através do seu espaço no evento.
“Na minha estreia no Morar Mais por menos Rio
assinei o Banheiro Contemporâneo, um espaço
funcional e realmente utilizado pelo público do
evento. Eu pude trabalhar alguns pilares do Morar
Mais, como brasilidade, novas tecnologias e
inclusão social. Foi uma grande oportunidade de
divulgação do meu trabalho”, descreve o
arquiteto, que fechou projetos mesmo durante a
realização do evento através do seu serviço
Interior Express, de assessoria para pequenas
reformas.
“Logo após o Morar Mais, outros clientes entraram
em contato para projetos maiores, e novos
contratos foram fechados”, comemora Fabiano,
que atualmente assina uma coluna sobre
decoração no jornal Extra.

No caminho do meio, como paisagista e lojista na última edição do Morar Mais, Mônica
Khalil aproveitou ao máximo sua passagem pelo evento, assinando com a sócia Isabella
Gomes a loja Conceito Arquitetura e Paisagismo.
“O Morar Mais foi uma ótima experiência, tivemos um retorno muito positivo! Apesar de
estarmos com uma loja de objetos de decoração e paisagismo dentro do evento,
trabalhamos com projeto, ambientação e execução de espaços e fizemos ali diversos
orçamentos tanto residenciais como corporativos”, comemora. Para ela, tão importante
quanto a troca com o cliente final, foi o contato com arquitetos participantes do evento.

Conceito Arquitetura e Paisagismo assinado por Mônica Khalil e Isabella Gomes || Morar Mais RIO

“Esse networking nos traz até hoje vários
negócios, ainda estamos colhendo os
frutos do Morar Mais”.
Mônica Khalil.

A primeira edição do Morar Mais em São Paulo também já rendeu bons frutos para João Marcos
Calfat e Felipe Scarpa, que assinaram o Apartamento Quinto Andar.

Apartamento QuintoAndar assinado por João Marcos Calfat e Felipe Scarpa || Morar Mais São Paulo

“O Morar Mais foi um canal ótimo para firmar novas
parcerias, fechar novos negócios, conhecer novos
fornecedores. O evento é inovador, bem organizado e dá a
oportunidade para novos profissionais mostrarem seu
talento e criatividade”, analisa João, contando que a dupla
conquistou novos clientes durante o período do MM SP e
no pós-evento! “Foi ótimo e muito satisfatório fazer parte
da primeira edição aqui em São Paulo. Estamos ansiosos
para o próximo!”.

Nós
também!

Ministério do Turismo, Lorenzetti e Eternit apresentam

Novos Talentos Brasileiros
Design&Arte

Com realização do Ministério do Turismo e
patrocínio da Lorenzetti e Eternit, a 5ª
edição da exposição "Novos Talentos do
Design" acontece, gratuitamente, no
CasaShopping, paralelamente à Morar Mais.

Banco Fluido | Designer: Mariana Montebello

Visando estimular a recuperação do setor
para os novos designers e de olho nas
soluções de mobiliário para o “novo
normal”, o projeto Novos Talentos Brasileiros
– Design & Arte realiza sua 5ª edição entre
os dias de 30 de outubro e 15 de novembro,
com exposição no CasaShopping, no Rio de
Janeiro, em uma área aberta de 300 metros
quadrados.
Projeto de Cenografia assinado por Rodrigo Rochet
Projeto de Cenografia assinado por Rodrigo Rochet

Estão em exposição 37 peças físicas e mais 48
projetos no Mural de Boas Ideias, um grande
painel onde são apresentados sketches de
produtos que ainda não saíram do papel,
ilustrados com 3Ds renderizados no formato
A3. A participação no Mural é gratuita e, assim
como na exposição física, os projetos passam
por um critério de seleção que considera a
qualidade e originalidade dos trabalhos
recebidos pela organização do evento.

Entre as selecionadas, destaque para
peças com funções específicas para o
momento atual e que prometem se
tornar um hábito na vida dos brasileiros
– como ter um banco na entrada de casa
para trocar os sapatos quando chegar da
rua, por exemplo.

"Desta vez, além das categorias usuais de itens
para a casa - Móveis, Utensílios Domésticos e
Luminárias – lançamos a categoria especial ‘O
Novo Morar’, com o desafio de apresentar
soluções de design para a nova realidade que
vivemos, em decorrência da pandemia”.
Sandro Schuback

Sandro Schuback, idealizador e
organizador da Novos Talentos.

A cenografia desta edição foi assinada pelo arquiteto
Rodrigo Rochet, com a missão de estar atento a esse ‘novo
normal’. “A locação é bem ampla e arejada. Para o
conceito da cenografia, celebramos a diversidade, que é
um assunto que tanto se discute nos dias de hoje”, conta
Rochet. Para traduzir essa ideia, o arquiteto criou linhasguia no piso, em uma paleta esmaecida das cores do arcoíris, expondo as peças em pedestais e painéis
monocromáticos. “O objetivo é destacar a riqueza de
formas, cores e texturas do novo design brasileiro”,
explica.

Rodrigo Rochet

A execução de parte da cenografia contou com o apoio do
“Projeto Mão na Massa – Mulheres da Construção Civil”,
que capacita mulheres de 18 a 45 anos em situação de
vulnerabilidade social, com escolaridade superior ao 5º ano
do Ensino Fundamental. Neste ano, elas ficaram
responsáveis pela pintura, acabamentos e elétrica da
exposição.

Todos ganham
A ideia é que, através dessa vitrine, as
indústrias moveleiras e os lojistas possam
conhecer o trabalho de novos designers
promissores, provenientes de todo o Brasil, e
transformar seus projetos e protótipos em
produtos
viáveis
para
produção
e
comercialização, criando uma cadeia de
incentivos e estimulando a economia do
setor. Além da visibilidade e do networking,
os designers selecionados pelo projeto
participam de uma rodada de pitch e
adquirem mais conhecimento sobre a área,
através de encontros e bate-papos com
empresários, designhunters e designers de
sucesso, promovidos pela organização da
Novos Talentos.

A exposição Novos Talentos está inscrita nas
leis de incentivo à cultura, nos âmbitos
federal, estadual e municipal, e conta pela
quarta vez com patrocínio da Lorenzetti e
pela primeira vez da Eternit. Na última
semana da exposição serão divulgadas as
peças vencedoras, que conquistaram maior
destaque no evento, eleitas por um júri
composto por profissionais ligados ao
universo do design e da decoração, entre
jornalistas, empresários, influenciadores e
designers de renome.

Visitação: 30 de outubro a 15 de novembro
Local: CasaShopping / Av. Ayrton Senna, 2.150, bloco P
2º Piso - em frente à Onda Carioca | Barra da Tijuca / RJ
Entrada Gratuita

Informações: (21) 2512-2412
Site: www.novostalentosdodesign.com
@novostalentos brasileiros

Faca Lisa | Designer: Erick Araujo (Root Design)

Mesa Wire

Designer: Rodrigo Erthal

Espelho EMA

Nook Design
Designers: Luiza Sertã
Viviane Mendes
Miriam Kuzai

Mesinha Beija-flor

Designer: Pérola Barborsa

Banco Luna

Nook Design
Designer: Luiza Sertã

Banco Aro

O Formigueiro
Designers: Caio Bahouth
Vinicius Mesquita

Bar Lavradio

Nook Design
Designers: Luiza Sertã
Viviane Mendes
Miriam Kuzai

Assento Portátil

Designer: Denise Farah

Faca Serrilhada

Soltera – Fruteira Sol

Root Design
Designer: Erick Araujo

Designer: Renato Leone Junior

Espelho ABC

Designer: Pedro Braga

Mesa Lapa

Designers: Erick Araujo
Fábio Miné

Tábua de frios

Root Design
Designer: Erick Araujo

Mesa de centro Snail | Designer: Carolina Brito

Espelho Eclipse

TETU Design
Designer: Valter Costa Lima

Luminária Tatupeba

Aparador Esquadro

Designer: Micaela Oliveira de Menezes

Cachepot Jatobá

Designer: Henrique Viblin

Mesas Broto

TETU Design
Designer: Valter Costa Lima

TETU Design
Designer: Valter Costa Lima

Mesa Árvore

Designer: Lara Portocarrero Campista

Luminária Cacau

Estúdio Amarras
Designers: Fernnanda Driessen
Ivete Sarolli Driessen

Luminária Stream

Designer: Benedito Vitor

My Cat e My Dog

Designer: Elisa Monde

Luminária Sifão

PIE Arquitetura
Designers: Erik Matsumoto
Patricia Causin

Cuba Libre!

Designer: Adriano Gerber

Banco Olga (1 lugar)

Designer: Octavio Varjão

Sapateira Menos Sobra

PIE Arquitetura
Designer: Erik Matsumoto

Luminária Embuá-lampréia
PIE Arquitetura
Designers: Erik Matsumoto
Patricia Causin

Cama Orgânica (pet)
Designer: Márcio Lima

Banco Olga (2 lugares)
Designer: Octavio Varjão

Luminária Arpoador

Designer: Márcio Lima

Luminárias Corner

PIE Arquitetura
Designers: Erik Matsumoto
Patricia Causin

Cama Ó do Cobogó (pet)
Banco Ve

PIE Arquitetura
Designers: Erik Matsumoto
Patricia Causin

Designer: Márcio Lima

L.Schuback

o poder da sua marca nas mídias
A L. Schuback Assessoria de Comunicação,
especializada em assessoria de imprensa e
gerenciamento e produção de conteúdo para
mídias digitais, com foco em arquitetura,
design de interiores e paisagismo, atua há 30
anos no Rio de Janeiro e conta em seu
portfólio com uma gama de clientes que inclui
desde
shopping
centers,
arquitetos,
decoradores e designers, até lojas, empresas,
fábricas, mostras, exposições, feiras e livros.

A agência desenvolve estratégias de
divulgação, caso a caso, a partir de conteúdos
diferenciados, sejam eles relativos a projetos,
produtos ou serviços. O objetivo principal é
aproximar os clientes da grande mídia impressa ou digital, dando mais visibilidade e
credibilidade a marcas e profissionais para
torná-los referências no mercado onde atuam.

“Ao construir e fortalecer a imagem de um
cliente, é natural que o seu negócio vire fonte
de notícias junto aos jornalistas com que
mantemos permanente contato. A mídia
espontânea é um importante instrumento para
posicionar um escritório ou empresa no
mercado de forma sólida e transparente. E o
resultado pode ser aferido por nossos clientes
logo no momento da publicação, que
chamamos de clipping”.
Ligia Schuback, fundadora e diretora da L. Schuback

A relação da L. Schuback com a Morar Mais por Menos nasceu junto à criação da mostra: desde
seu início a agência é responsável por toda a estratégia de divulgação da marca, incluindo a
produção textual e revisão dos materiais promocionais e oficiais do evento. Inclusive, a cada
edição, a L. Schuback sinaliza aos profissionais participantes tendências internacionais no
universo da decoração que podem ser incorporadas aos projetos e assim maximizar a geração
de notícias. “Não seguimos tendências, mas é sempre bom incluir em nossa estratégia de
divulgação novos apelos de mídia. Afinal, quem resiste à uma novidade?”, avalia Ligia.
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04

Recriando o Verde

Adriana Fonseca
Camilla Fonseca

Trata-se de um espaço de convivência ao ar livre que
estimula a conexão com a natureza. A simplicidade e
rusticidade da pérgola de bambu é envolvida pela
vegetação, com texturas e tons contrastantes do verde.

@cf.almeid

@orvalho_paisagismo

06

Paisagismo da Casa
Um Jardim para Cecília
Barbara Soveral
Gina Fiuza

Um jardim lúdico, bucólico e mágico, onde o público poderá
relaxar admirando a natureza. “Um jardim para Cecília” é
uma homenagem à paisagista Cecília Beatriz da Veiga
Soares, professora da dupla que assina o espaço e uma das
fundadoras da AAJB (Associação De Amigos Do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro).

@ginafiuza_paisagismo

@barbarasoveral_paisagismo

07
08

Banheiro Público
Rodrigo Rochet

O espaço para os banheiros públicos funcionais foi pensado
considerando as exigências e orientações do “novo normal”.
Circulações amplas, que promovem o distanciamento social, e
uma grande bancada de lavatórios convidam os visitantes a
entrarem e lavarem as mãos num espaço convidativo e elegante.

@rochetarquitetura

09

Lavabo do Restaurante
Janete Oldemburg

Seguindo o princípio da biofilia, o lavabo do Restaurante
da Praça apresenta uma bancada que nasce das paredes
verdes e reflete a preocupação com o meio ambiente no
uso de materiais ecológicos.

@janeteoldemburgarquitetura

10 Complexo da Recepção Multiuso
Thiago Herrera

O projeto transformou dois containers em espaços utilitários
de recepção, estar e bilheteria. A tinta usada na pintura, no
tom azul eleito pela Pantone como a cor do ano, é
bactericida, contribuindo com a manutenção e higienização
do espaço. O amplo estar ao ar livre permite o
distanciamento social, sem perder a sensação de aconchego.

@studio.herrera

@studio.herrera

11

Ponto de Encontro
Hélio Martins

Cercado de verde, o espaço acolhe quem está aguardando
a chegada dos amigos e familiares para começar o
passeio pelo Morar Mais. Destaque para o revestimento
cimentício com efeito 3D na parede ao fundo.

@heliomartinsarquiteto

12

Hall de Boas-Vindas Rio Decor
Claudia Prado

O espaço busca proporcionar uma transição entre os espaços interno e
externo: todo envelopado com um elegante papel de parede com estampa
de flores e pássaros, confere a sensação de se estar dentro da natureza. Com
toques contemporâneos, como espelhos redondos e poltronas confortáveis, o
espaço cumpre a função de acolher quem entra na casa.

@claudiapradoarquitetura

13 Sala de Estar e Escritório da Família
Hedlane Lima
Noemi Nascimento

O “novo normal” inseriu definitivamente o ambiente de trabalho no
lar. Diante disso, buscou-se na composição do espaço integrar o
ambiente construído com o exterior, aproveitando a luminosidade
natural e a contemplação do verde para criar uma conexão com a
natureza que proporciona bem-estar e estimula a inspiração e a
produtividade, nessa nova rotina que alia o morar e o trabalhar.

@ noemi_nascimentoarq

@hedlanelimaarqdesign

14

Varanda Multiuso
Giovanna Brotto

Em tempos de “fique em casa”, o projeto foi desenvolvido com a ideia de
aproveitar uma varanda fechada como um espaço extra da casa para atender
diferentes funções. Um ambiente com atmosfera acolhedora, usando a
madeira como principal elemento e paleta de cores quentes. Como solução
econômica e sustentável, um cobogó com restos de tubos de PVC, que divide
parcialmente os ambientes e compõe uma grande escultura vazada.

@ordemeprojeto

15 Espaço CasaShopping
Cecilia Leles

O Espaço CasaShopping tem como proposta ser um
ambiente de estar jovial e interativo. Ursos de pelúcia
ocupam alguns assentos, indicando de forma lúdica a
necessidade de distanciamento social. Divisórias feitas
com fios de malha delimitam os espaços.

@lelesarquitetura

16 Lavabo do CasaShopping
Cecilia Leles

Uma parede verde remete ao design biofílico e traz a natureza
para dentro do Espaço CasaShopping, indicando a entrada do
elegante lavabo com metais em tom dourado e conferindo um
clima acolhedor ao ambiente.

@lelesarquitetura

@lelesarquitetura

18

Adega do CasaShopping

Cecilia Leles

Integrado ao Espaço CasaShopping, o ambiente
apresenta um visual conceitual, com jogo de
espelhos que refletem a decoração e criam um
cenário diferenciado para setorizar a adega.

@lelesarquitetura

19 Escada da Fama dos Arquitetos | Rio Decor
Claudia Prado

O acesso ao segundo andar da casa foi transformado em uma
homenagem aos profissionais de arquitetura, design de interiores e
paisagismo, com uma mensagem de apoio da Rio Decor aos
participantes da mostra e um projeto de iluminação diferenciado, que
remete a uma cascata de luzes.

@claudiapradoarquitetura

20 Cobertura com Varanda Eri Johnson
Claudia Prado

O espaço nasceu de uma homenagem ao ator e cantor Eri Johnson, conhecido pela
sua verve bem humorada. Trata-se de um ambiente festivo, pensado para o artista
receber convidados em momentos de descontração e relaxamento. Com pegada
masculina e refinada, a cobertura evidencia a ligação do homenageado com a
natureza – através do piso, painéis e bar feitos com pedras naturais brasileiras, do
tom amadeirado dos móveis e terrosos na decoração, além de vasos e kokedamas.

@claudiapradoarquitetura

21

Varanda Pedra da Gávea
Claudia Prado

A Varanda, integrada à cobertura em homenagem ao Eri Johnson,
representa a área zen do espaço. Com vista privilegiada para a
Pedra da Gávea e pegada rústica, é um ambiente de
contemplação e relaxamento, com direito a pérgola de madeira e
mobiliário confortável.

@claudiapradoarquitetura

22

Meus Livros e Nada Mais
Ana Raquel Ferreira

Um espaço com múltiplas possibilidades também contempla diferentes
tipos de leitores, não só pelo tipo de texto que se lê, mas também
pela relação que cada pessoa tem com a leitura. Com todas essas
características, foi possível compor um espaço agradável, amigável e
eficiente em relação ao propósito de favorecer o comportamento do
leitor nesse momento em que passamos tanto tempo em casa.

@decoranaraquel

24

Sala do Executivo | Rio Decor
Claudia Prado

A ideia foi apresentar uma arquitetura mais clássica, com
mobiliário que revela elementos vintage e detalhes
contemporâneos, como lustre e arandelas inspiradas em
candelabros, móveis de madeira com formas arredondadas e,
para arrematar, estampas clássicas em tom azul nos estofados.

@claudiapradoarquitetura

25 Escritório Multifuncional da Jornalista de Moda
Natália Fernandes
Vanessa Improta

As palavras-chave do projeto são versatilidade e
funcionalidade, traduzidas através das propostas de layout
possíveis (sala de reunião, escritório, quarto de hóspedes,
camarim e sala de estar) e também de alguns móveis, como
a estante que permite diferentes con ﬁ gurações e a mesa
com rodízios que pode ser movimentada pelo ambiente.

@_espaco25

28 Estar da Galeria do Morar Mais
Andressa Fonseca
Dani Boggiss

O ponto de partida para o projeto foi uma parede existente e
mantida com seu desgaste natural, onde a "arte do tempo" se
encarregou em desenhar e criar uma textura única e
impressionante. A partir dela, foi definida a paleta de cores do
Estar e da Galeria, conversando de forma despretensiosa com as
obras de arte em exposição.

@daniboggiss_interiores
@andressafonsecainteriores

@daniboggiss_interiores
@andressafonsecainteriores

29

Galeria do Morar Mais

30 Andressa Fonseca
Dani Boggiss
31

O ponto de partida para o projeto foi uma parede existente e
mantida com seu desgaste natural, onde a "arte do tempo" se
encarregou em desenhar e criar uma textura única e
impressionante. A partir dela, foi definida a paleta de cores do
Estar e da Galeria, conversando de forma despretensiosa com as
obras de arte em exposição.

@daniboggiss_interiores
@andressafonsecainteriores

@daniboggiss_interiores
@andressafonsecainteriores

@daniboggiss_interiores
@andressafonsecainteriores

32 Escritório do Artista
Rodrigo Franco

@ostraestudio

@rodrigofrancof

Escritório pensado de maneira a ter o custo mais baixo possível. O teto foi
rebaixado com uma armação de vergalhão exposto, o que facilita a instalação
elétrica, bem como se transforma num espaço de armazenamento. A mesa também
foi pensada com o mesmo material e a escada de acesso ao espaço dispõe de
gavetas para armazenamento. Metade do espaço não levou revestimento clássico.
O contrapiso, por exemplo, foi apenas pintado com tinta epóxi.

33 Estar das Cores - Coral | Só Tintas
Isabella Lucena

@isabellalucenarq

O Estar destaca-se pelo uso inusitado das cores, ao mesmo tempo
setorizando o espaço em funções, como canto de leitura, home
office e área de convivência, e integrando-os através de um jogo de
tons e subtons, compondo um ambiente sofisticado e estimulante.

@isabellalucenarq

34 Suíte do Casal de Arquitetos
Nilton Montarroyos

@niltonmontarroyosarquitetura

Modernidade, requinte e uma boa dose de ousadia
definem este ambiente. A paleta em tons de cinza é
suavizada pelo aconchego da madeira utilizada no piso
e no mobiliário, que ainda carrega um viés sustentável.

35 Banheiro Prazer Sensorial
Alex de Oliveira
Carlos Ferreira

@a3d.projetos

Trata-se de um ambiente multissensorial de prazer e
experiências, que busca proporcionar momentos para
relaxar e energizar. A tônica do conceito é celebrar todos os
prazeres. Afinal, a ideia do "curtir em casa é o novo sair".

36 Corredor e Copinha do
Escritório Urbano
Felipe Alves

O corredor e a copa são áreas de apoio integradas ao
Escritório Urbano, um ambiente de trabalho dentro de casa
equipado e preparado para diversas ações ao longo do dia.
Após o trabalho, o espaço pode ser convertido em um
ambiente de relaxamento para curtir um bom filme.

@faparquitetura

@faparquitetura

37

Escritório do Produtor Musical
Lut Guerra

Ambiente moderno e versátil, pensado para os lares contemporâneos. O projeto
utiliza materiais sustentáveis e de baixo custo. Segue o estilo industrial, com
cimento queimado, eletrodutos aparentes e iluminação com trilhos e spots.
Inspirado na profissão de um produtor musical, o espaço apresenta uma
experiência sensorial e divertida, em que o visitante escolhe o tipo de música
que deseja, e a iluminação muda de acordo com o estilo escolhido.

@lutguerra

38

Escritório Urbano
Felipe Alves

@faparquitetura

Pensado para ser um ambiente de trabalho dentro de casa, em que todas as
demandas do mundo moderno são contempladas, tendo em vista o “novo
normal”. A área de trabalho é equipada e preparada para diversas ações ao
longo do dia, como trabalho na tela do notebook, promover ou assistir “lives”,
assistir aulas ou fazer consultas na tela da TV, participar de uma
videoconferência ou receber clientes e apresentar um projeto na tela.

39 Quarto Brasileiro Contemporâneo
Laryssa Dutton
Rebeca Albertassi

O quarto ressalta a beleza da cultura brasileira, o contato com a natureza e
o trabalho artesão. Como solução econômica e sustentável, foi utilizada
pintura de parede em tons que permitem a conexão com o ambiente
natural, além do uso da madeira, palha e fibras naturais; e das grandes
janelas que dão ao espaço uma verdadeira tela viva. O projeto ainda conta
com luminárias e objetos produzidos pelas arquitetas.

@dual_studio_

41 Espaço de Maquiagem | Marcelle
Fabiana Santana

Trata-se de um lugar onde se busca a beleza, em um
ambiente agradável e relaxante inspirado na leveza da
natureza e na tranquilidade das águas, para privilegiar
mulheres empreendedoras que amam se valorizar e
correr atrás dos seus sonhos.

@fabianasantana_designambientes

43

Espaço Pantone

Renata Zappellini

O projeto foi criado a partir da Psicologia da Cores e suas sensações,
com uso de conceitos como upcycling, lowsumerism, wabi-sabi e
empatia. O uso de peças de segunda mão e customizadas trazem
uma reflexão sobre consumir menos, buscar alternativas criativas e
sustentáveis e celebrar a beleza da imperfeição.

@renata_decor

@renata_decor

45

Restaurante da Praça
Janete Oldemburg

O ponto de partida é a praça central com jardim e
revestimentos que conferem um clima de pátio externo. Vários
formatos de mesas permitem acomodar grupos com
distanciamentos seguros. As luminárias decorativas em fibra
natural, os kokedamas, os balanços e o painel em macramê
valorizam o trabalho feito por artesãos.

@janeteoldemburgarquitetura

46

Espaço Moda

Rafaella Murbach

No projeto, cada loja fica localizada nas extremidades da sala, com uma
mesa central com pés em bloco de concreto e cheia de personalidade, que
ajuda a setorizar os espaços. A porta de correr já existente foi mantida e
ganhou uma pintura artística que confere cor e contemporaneidade ao
ambiente. Para valorizar o design artesanal brasileiro, luminárias pendentes
de sisal são a atração principal da sala.

@troppoarquitetura

@troppoarquitetura

@troppoarquitetura

47

Loja

Hélio Martins
Luciana Dantas

A loja esbanja funcionalidade, elegância e contemporaneidade,
apostando no estilo industrial, com textura de concreto nas
paredes e piso de porcelanato que reproduz a aparência de
madeira. A base neutra valoriza os objetos artísticos expostos e
comercializados dentro da loja.

@ld.arquiteturaedesign

@heliomartinsarquiteto

54

Loja | Espaço Natureza Viva
Aymara Lima
Danielle Coelho

Um projeto sustentável, criativo e de baixo custo. Foram utilizadas
lâmpadas e fitas de led com baixo consumo de energia e alta
eficiência energética, além de painel e prateleiras em madeira
ecológica. A janela e o piso existentes foram restaurados, aplicando
somente pintura. Uma das paredes ganhou tijolinhos esculpidos na
própria argamassa e a outra um grafitti do artista Pandro Nobã.

@aymaralimarquiteta

@daniellecoelhoarq

57 Paisagismo | Espaço Reconexão
Cinthya Alves
Ivon Amaya

@vitaepaisagismo

Com um ambiente inteligente e design diferenciado, a proposta é tirar o paisagismo do
segundo plano e colocá-lo no topo das prioridades, com o conforto e os benefícios de
um belo jardim. Um paralelo entre os quatro elementos da natureza e os quatro
sentidos, através da “passarela dos sentidos”. O tato, sentido que tem sido restringido
nos últimos tempos, será representado em uma pintura artística, transmitindo uma
mensagem de união e coletividade para passarmos por esse momento.

58

Champanheria
Eder Ambrósio

@ederambrosio

O que antes era local de simples moradia, agora acolhe trabalho e ação,
momentos de conquista e celebração. O espaço centraliza todos esses momentos e
nos inspira a brindar à vida. No piso, laminados de madeira. As peças das
luminárias foram feitas em concreto, já o pé da mesa e os bancos, em madeira de
demolição. Todo o material aplicado deriva de empresas com selo verde.

59

Jardim da Champanheria
Hélio Martins

@heliomartinsarquiteto

Um espaço ao ar livre, voltado para momentos de descanso e
relaxamento em nosso próprio lar, onde é possível interagir com a
natureza e estar na companhia de familiares e amigos. Para compor esse
conceito, foram usados materiais rústicos e neutros, que valorizam o
verde e a beleza natural do jardim.

60

Jardim das PANCs
Hélio Martins

Trata-se de um jardim com espécies ornamentais e
comestíveis, que valorizam a alimentação natural
baseada em plantas e estimulam o visitante a
cultivar sua própria horta em casa.

@heliomartinsarquiteto

48

Quarto da Primeira Infância
Lívia Boechat

Um ambiente que acompanha o desenvolvimento do bebê até os seus 6 anos. A
paleta de cores não remete a nenhum gênero e pode se estender até a uma
segunda gestação. A marcenaria, desenhada pelo escritório especialmente para
este espaço, atende às necessidades de todas essas fases de grandes mudanças
e descobertas. Com inspiração nas cores e formas da natureza, peças artesanais
feitas à mão e soluções criativas, o espaço promove o consumo consciente e a
decoração afetiva, que estimula o trabalho artesanal e a economia local.

@lbinteriores_

49 Quarto da Menina | Mini Estúdio
Alessandra Reis

Um projeto atemporal e contemporâneo, que oferece
autonomia às crianças, com forte presença de elementos
lúdicos. Foram usados materiais ecológicos, como madeira
sustentável de reflorestamento em toda marcenaria, além
de elementos do design biofílico, como plantas nos adornos
e luminárias que remetem à integração com a natureza.

@arquiteturareis

50 Quarto dos Irmãos | Jardim Secreto
Caroleen Simão
Jenefer Almeida

@entre.arquitetass

Pensado para uma menina de 2 anos e um menino de 3 meses, o Quarto
dos Irmãos tem como proposta criar uma atmosfera de paz e afetividade,
com soluções que atendam às necessidades de cada um. Foram adotados
elementos do design biofílico, como o uso da madeira e muita
vegetação, além de um teto sobreposto com cordas transpassadas e
iluminação planejada com recursos ecologicamente corretos.
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Espaço Cuca Legal

Ana Santana
Chris Quintas

Projetado para atender um público cada vez mais presente no nosso dia a dia,
devido ao avanço do diagnóstico precoce de crianças com síndromes e
deficiências. Foram reaproveitados materiais presentes no nosso dia a dia,
como a rede de proteção para janelas, que se transformou em um espaço de
brincar e ainda se converte em uma cama auxiliar, quando necessário.
Colorido e vibrante, o espaço busca ainda simular os efeitos proporcionados
pela natureza, transmitindo ao visitante sensações de entusiasmo e alegria.

@anasantana.arqui

@chrisquintasdesign
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Maravilhoteca
Sophia Abraham

Maravilhoteca é uma brinquedoteca feita em um jardim, inspirada no
desenho "Alice no País das Maravilhas". O espaço foi projetado para
crianças de 1 a 8 anos e conecta gerações, resgatando os valores das
brincadeiras, da leitura, da música, do valor ao tempo e o amor ao
próximo. Os materiais que compõem os objetos do espaço são
acessíveis e de baixo custo, reforçando que, com pouco, muito se faz.

@sophia.interiores
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