
Escritório do Empresário Escritório Criativo

Projetado em homenagem ao empresário André Almada, 
o espaço traz características de sala de estar. Karam explora 
o conceito de “pontos criativos”, nos quais o trabalho pode se 
dar em um espaço mais agradável, despojado e ergonômico. 
Na sala principal, destaque para o móvel amarelo em laca de 
alto brilho e para a luminária de piso Floor Vaso, ambos da 
Kare Design, e para o teto que traz uma reprodução da obra 
“Stranger than Fiction”, da artista Sônia Menna Barreto. 

Maurício Karam Leo Di Caprio

Anne Schraiber e Patrícia Bonini

A criatividade flui nesta agência de criação e animação 
de vídeo, em homenagem ao diretor cinematográfico 
Carlos Saldanha. O espaço traz detalhes que lembram 
os principais filmes do profissional, como a poltrona 
Under Construction, da A Lot Of, que traz personagens de 
“A Era do Gelo”, e miniaturas da ararinha-azul da animação 
“Rio”, que enfeitam as paredes. Ousado e lúdico, o ambiente 
sugere propostas inusitadas, como as estações de trabalho 
com poltronas ou chaise longues, e até mesmo uma barra 
de bombeiros para quem quiser descer de forma divertida.

Casamento

O uso do papel como arte chama a atenção neste 
ambiente, que apresenta uma parede inteira composta 

por esculturas de flores. Aqui, o papel oferece uma 
alternativa ao uso das flores naturais, inclusive por poder 

ser utilizado em mais de um evento. A decoração em preto 
e branco traz uma mistura de contrastes, representando 

o universo da relação matrimonial do homem e da mulher. 
O lustre em cristal Baccara é da Began Antiguidades, 

e o vaso e o suporte para doces são Essenciali.

Agradáveis escritórios que parecem uma sala de 
estar, restaurantes que remetem aos sabores da Itália 
e ambientes festivos para celebrar o melhor da vida. 
Esses foram alguns destaques da Casa Cor Trio 2011, 
realizada no Jockey Club de São Paulo. Sob o tema 
“Trabalhar, Saborear e Celebrar”, a mostra contou com um 
espaço de 33 mil m2, divididos em 40 ambientes de três 
mostras simultâneas. Na Casa Office foram mostradas as 
tendências em mobiliário e decoração corporativa para 
escritórios de grandes, médias e pequenas empresas. 
Os ambientes da Casa Boa Mesa apresentaram as 
novidades em decoração e arquitetura voltadas ao prazer 
de cozinhar e receber bem, tendo como inspiração principal 
o “Ano da Itália no Brasil”. Já a Casa Festa exibiu soluções 
em decoração para diferentes tipos de eventos. Confira 
alguns ambientes selecionados por CASA&mercado.  
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Empório Gourmet

Restaurante Babedec

Inspirado em empórios e armazéns antigos de pequenas cidades 
do interior paulista, o projeto traz uma explosão de cores, 
materiais e texturas. O teto foi totalmente revestido com chita 
brasileira, em panos franzidos, presos em travessas de madeira 
– trabalho confeccionado pela Arte Markante. Ao centro, lustre 
Camilo. Bordado feito em latão envelhecido com esferas fumê, 
da Arneli, e luminárias pendentes da Casa Ishela. As mesas 
e bancos são da Casa e Cenário, e os tapetes, da Tabriz.

Adriana Scartaris, Erica Mare, Ita Rodrigues, 
Juliana Junqueira, Nelia Chinelli Fay e Renata Coppola

Luis Pedro Scalise

Fernanda Marques

Folhas de livros ao vento revestem parte do teto e paredes. Inspirado na 
Toscana, em homenagem ao “Ano da Itália no Brasil”, o espaço conta com 
características que remetem à região, como a cor terracota vermelha 
(cor Antúrio, da Suvinil) e os famosos pergolados para trepadeiras 
de flores, produzidos em estrutura metálica revestida com MDF, da 
Todeschini. Cristaleiras do século passado se entremeiam a peças 
rústicas de madeira, como o tronco do bar, com cinco toneladas. No 
centro, uma pequena praça com um chafariz de bronze do século XVII.

E-Commerce

Decorado com centenas de caixas de papelão sustentadas por uma fina 
rede de nylon, o ambiente traz o mundo virtual para a vida real. Inspirado 
na loja SdOnline, que comercializa móveis e objetos decorativos pela 
internet, o projeto apresentou os próprios produtos vendidos na loja, como 
o bancos em aço inox; a geladeira Mini Icebox; a Luminária Droog, que 
conta com 85 lâmpadas, com design de Rody Graumans; e a poltrona 
Wauri, do designer Jean Pierre Tortil, feita em macramê de cordas. 

Três vezes 
décor

Casa Cor Trio 
apresenta ambientes 
que remetem ao 
trabalho, à gula e à 
celebração.
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