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CONECTAM
KAUANE

Projetar é traduzir em forma de
ambiente o estilo de vida das
pessoas

5 MANEIRAS DE APROVEITAR
O SEU QUARTO
Confira 5 dicas para deixar seu
quarto mais confortável e funcional
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SISTEMA
ORGANIZACIONAL
DE ESPAÇOS
www.klie.com.br

LINHA

BLOCO
Linha BLOCO busca oferecer
o máximo de versatilidade por
meio de armações e módulos
apoiados sobre rodízios, capazes
de compor sistemas de móveis
adequados a necessidade individual de usuários ou todo um sistema organizacional de espaços.
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ARQUITETURA, DIREITO E MEIO AMBIENTE

Qual a responsabilidade civil dos engenheiros e
dos arquitetos frente a um dano sofrido pelo cliente?
Estão os proﬁssionais sujeitos ao Código de Defesa do
Consumidor (LEI Nº 8.078/90)?

ANUNCIE

revista@klie.com.br
49 3194 1944

Os questionamentos acima podem estar presentes
no dia a dia dos referidos proﬁssionais ou dos clientes,
sendo que sua resolução é simples.

PROJETO EDITORIAL

Pode-se aﬁrmar, desde logo, que na relação de engenheiros e arquitetos com seus clientes é aplicável o
Código de Defesa do Consumidor (CDC). Isto porque,
o cliente enquadra-se nas disposições do artigo 2º, do
CDC, como consumidor. Referidos proﬁssionais, por
sua vez, enquadram-se nas disposições do artigo 3º,
do CDC, como fornecedores.

Marketing Klie

DIAGRAMAÇÃO E
PROJETO GRÁFICO
Marketing Klie

O Código de Defesa do Consumidor trata em seu
artigo 14, sobre a responsabilidade pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuﬁcientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Segundo referido dispositivo, a regra é que o fornecedor responde independentemente da existência de
culpa.

REVISTA DIGITAL

www.revistaklie.com.br

CRIAÇÃO E EXECUÇÃO
Klie

Rua Pedro Adolfo Friedrich, 105
Sala 01 - Linha Chácara - CEP
89896-000 - Itapiranga/SC

22

BRANDING E ARQUITETURA COMERCIAL
Branding se deﬁne como uma ferramenta de gestão concentrada nas marcas para que adquiram relevância no
cotidiano de todos os públicos para qual se relacionam.

49 3194 1944
revista@klie.com.br
www.klie.com.br
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O GENÉRICO É O ASSASSINO DO LOCAL
A identidade de um determinado local é formada pela
soma de dois elementos: costumes (religião, culinária,
música, etc.) e linguagem (tanto falada
quanto construída).

A Revista Klie é uma publicação
gratuita, com circulação restrita
e dirigida. É vedada a reprodução
parcial ou total do conteúdo desta
revista sem autorização prévia e
sem citação de fonte.
As matérias assinadas não representam necessariamente a opinião
da revista. A Revista Klie não se
responsabiliza pelo conteúdo dos
anúncios e/ou informes publicitários.
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RESIDÊNCIAS SUSTENTÁVEIS DE ALTO PADRÃO E A
VALORIZAÇÃO PERANTE O MERCADO IMOBILIÁRIO
O Brasil ocupa as primeiras colocações no mundo de ediﬁcações com a certiﬁcação sustentável LEED e o número
de projetos registrados vem crescendo a cada ano, reﬂetindo o avanço da postura do país junto às ediﬁcações
mais responsáveis.
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Para o Direito, culpa resume-se a imprudência,
negligência ou imperícia. Esta responsabilidade onde
não é necessário a presença da culpa é a chamada responsabilidade objetiva. Logo, e simpliﬁcando, se houver dano (mesmo que ele não tenha se originado de
uma conduta do fornecedor de serviço) o fornecedor
é obrigado a indenizar o consumidor.
Porém, os proﬁssionais liberais não seguem a regra
geral acima, mas sim a regra do §4º do referido artigo
14, do CDC, segundo o qual “A responsabilidade pessoal dos proﬁssionais liberais será apurada mediante
a veriﬁcação de culpa.”.
Trata-se da responsabilidade subjetiva, onde a
responsabilidade do proﬁssional depende da análise
das circunstâncias do caso para constatação ou não
da culpa e, por consequência, de eventual dever de
indenizar.
Logo, para haver a responsabilidade civil dos pro-

ﬁssionais autônomos, tais como engenheiros, arquitetos, por danos suportados por seus consumidores,
deverá estar presente a culpa, tais como erros na
elaboração do projeto, erros de cálculos e concepções
pré-estabelecidas, ou, caso também contratados para
a execução do projeto, deverão acompanhar desde
os serviços preliminares (tais como a preparação do
solo), até o acabamento, bem como examinar os materiais empregados.
Importante destacar: também o dever de informar
é obrigação dos proﬁssionais de arquitetura e engenharia (bem como dos demais proﬁssionais autônomos).
Assim, mesmo que o projeto esteja em conformidade e sua execução também, poderão os proﬁssionais serem responsáveis por danos do consumidor
que decorram de informações insuﬁcientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos do bem ou serviço.
Desta maneira, é incumbência dos arquitetos e engenheiros não apenas planejar e/ou executar o serviço
em conformidade com as regras técnicas, mas também informar aos consumidores de eventuais riscos
envolvidos no serviço ou produto adquirido, sob pena
de ser condenado a indenizar seus clientes.
Quer saber mais? Acompanhe as próximas publicações.

Darlan José Kuhn - Advogado
OAB/SC 29586
São Miguel do Oeste/SC

- Graduação Direito na Universidade do Oeste de Santa Catarina, campus de São Miguel do Oeste, SC, em 2009.
- Pós-graduação Lato Sensu TeleVirtual em Direito Público pela rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, em 2011.
- Pós-graduação Lato Sensu TeleVirtual em Direito Tributário pela rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, em 2011.
- Pós-graduação em Curso de Preparação à Magistratura pela ESMESC, Módulo I, em andamento.
- Diversos cursos, palestras, congressos, etc, de aperfeiçoamento na área de Direito.
49 99102 5739

darlan_djk@hotmail.com
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A MESCLA ENTRE PASSADO,
PRESENTE E FUTURO E AS TENDÊNCIAS
DA CASACOR RS 2019

ARQUITETURA

REVISTA KLIE

de de possibilidades para os proﬁssionais ousarem na criatividade dos seus ambientes.
Peças assinadas por importantes nomes da
Arquitetura e do Design brasileiro, como Jader Almeida e Lina Bo Bardi, tomam conta
do cenário e estão mais em alta do que nunca, sem contar que peças da Bauhaus, continuam sendo usadas e servindo de inspiração até
os dias atuais na arquitetura e na decoração.
Acabamentos rústicos como, cimento queimado e pedras naturais continuam atemporais, sendo usados em praticamente todos os ambientes da
mostra. Elementos industriais e móveis em metalon
continuam uma tendência muito forte, principal-

Sem dúvida, a escolha do local de uma CASACOR,
é um dos fatores mais importantes para o sucesso
do evento. E para nos surpreender, a CASACOR
Rio Grande do Sul 2019, não deixou a desejar neste quesito. O evento aconteceu entre os dias 23 de
julho a 08 de setembro de 2019, em um local inusitado, cheio de história e muito importante para a cidade de Porto Alegre - o antigo Hospital da Criança
Santo Antônio, na Av. Ceará, 1549 - local este, que
está em desuso desde 2002, mas, e posterior à mostra, dará lugar a uma moderna construção de apartamentos e salas comerciais, porém, o espaço do antigo hospital e a capela serão preservados, somente
serão restaurados e reformados, uma vez que estão
listados pelo Patrimônio Histórico de Porto Alegre.

A maior e mais completa mostra de Arquitetura,
Design e Paisagismo das Américas, que acontece
em 18 cidades brasileiras, esse ano, tem como tema:
Planeta Casa, o qual é o norte para os proﬁssionais
participantes trabalharem e assim levando em
consideração três pilares essenciais: Afetividade,
Tecnologia e Sustentabilidade em seus ambientes.
A CASACOR 2019 contou com Espaço Kids,
Galeria de Arte, lojas, três restaurantes no ﬁnal
do percurso e diversos ambientes variados para
os visitantes. Uma característica muito importante da mostra deste ano, é que diversos elementos do prédio antigo foram mantidos, como
o pé direito alto, que abriu um leque muito gran-
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A madeira segue como protagonista, com destaque para os painéis ripados, que formam uma
combinação perfeita junto com a iluminação nos
espaços. Já para os sofás e poltronas, o tecido
de linho em tons claros é a tendência. Quadros
de fotograﬁas contemporâneas e no estilo minimalista está “super” na moda, sem poder deixar
de mencionar os Boiseries, que remodelados e
trazidos para modelos atuais e modernos, nunca saem da moda continuando “super” atuais.

CONFIRA MAIS FOTOS EM NOSSO SITE

Luiz Henrique Campos
Canoas/RS

49 99946 2912
luizhenrique.arquiteto@outlook.com
Luiz H. Campos

6

mente em tons de preto, dourado e rose gold. Entre
as cores mais usadas destacam-se os tons terrosos e
como novidade as candy colors, também conhecidas
como tons pastéis, que são tons suaves e delicados.

@ArqLuizHCampos
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KAUANE
Projetar é traduzir em forma de ambiente o
estilo de vida das pessoas. Personalidade e resgate afetivo são fortes tendências. Obras de arte
e móveis assinados por grandes artistas e designers, fazem parte das escolhas de quem procura
por singularidade, afetividade e atemporalidade.
A sua casa expressa quem você é, e o ambiente pode ajudar a contar sua história. Cada
pessoa é única, por isso cada projeto é único, pois traz identidade e traduz o que tem

uma estética de dinâmica marcante. A palavra Kauane tem origem no Tupi-guarani e signiﬁca comprida e
longa. É, também, a variante feminina do nome Kauã,
palavra atribuída pelos indígenas a todos os pássaros
de rapina da família do falcão, podendo signiﬁcar especiﬁcamente gavião. Este nome foi escolhido devido a associação entre o movimento preciso e ágil das
linhas que compõem o produto e as características
das aves de rapina, reconhecidas como eximias caçadoras de exuberante destreza, velocidade e beleza.
8
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dentro de você, assim projeta-se interiores.
E nessa arte de projetar estilos de vida, produtos com design atemporal e com personalidade fazem a diferença. A Poltrona Kauane, desenvolvida pela Klie é assinada pelo Estúdio
Muuh e possui essa tão procurada personalidade.
O conceito da Poltrona Kauane é o Movimento.
A peça é resultado de um conjunto de linhas que
buscam equacionar necessidades ergonômicas com

ARQUITETURA E DESIGN DE INTERIORES

REVISTA KLIE

Ambientar a Poltrona Kauane é um privilégio,
pois esta possui toda singularidade que buscamos
num produto de design. A madeira é um dos elementos mais atemporais, além de ter uma sutileza encantadora. Ao olhar para a poltrona, a palavra longilínea vem à cabeça, pois esta, além de ﬁna e comprida,
em toda sua forma existe a continuidade da madeira de ponta a ponta unidas em total originalidade.
Com um design diferenciado, a Poltrona Kauane é produzida em madeira e possui assento estofado em Linho. Transformar um material rígido
como a madeira, em formas suaves é um grande
trunfo. Sua maior vantagem é a versatilidade, pois
combina com vários estilos de decoração, propor-

cionando elegância e soﬁsticação tanto para ambiente comerciais, como para residenciais. Seu ar
artesanal traz calma e tranquilidade para os ambientes, inspirando aconchego e receptividade.
A busca pelo apelo afetivo no projeto de interiores, nos faz pensar cada vez mais no uso de
peças atemporais que possam passar de gerações para gerações e nessa pegada afetiva que a
Poltrona Kauane pode ultrapassar décadas, pois
além da beleza Brasileira inserida no design da
poltrona, ela representa a união de tecnologia,
trabalho artesanal, estilo atemporal e conforto.

MO
VI
MEN
TO

Bee Projetos

Itapiranga/SC
Equipe: Bárbara Reichert e Franciele Henn
49 3677 3428

beearquiedesign@gmail.com

@beeprojetos

/beeprojetos
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O GENÉRICO É O
ASSASSINO DO LOCAL

ARQUITETURA E DESIGN DE INTERIORES

por 2 volumes: o primeiro, horizontal, abriga a área
social, e possui relação intensa com o entorno; o segundo volume, vertical, contém a área de trabalho,
gabinetes, atendimento, reuniões, etc.
Por se tratar de um local com clima intenso,
principalmente no verão, as áreas de serviço e infraestrutura foram posicionadas na porção oeste
do edifício para gerar uma barreira solar. Assim,
deixamos toda a área de trabalho voltada para o sol
da manhã e com uma bela vista para o jardim, em
uma fachada com aberturas protegidas por brises
permitindo maior ou menor incidência de acordo
com o período do ano.

REVISTA KLIE

Para essa proposta, nossa equipe entendeu que
um verdadeiro símbolo do futuro é feito utilizando
particularidades locais, e não importando técnicas
e culturas. A proposta e o seu paisagismo são feitos
a partir de elementos locais e de fácil assimilação,
com baixo custo de manutenção e alto impacto visual. Assim, a fachada utiliza tijolos à vista, concreto e elementos metálicos. O paisagismo utiliza espécies frutíferas nativas.
Assim, podemos ter certeza de que estamos
construindo algo da aldeia para a aldeia, mantendo
o ciclo cultural local.

FACHADA LATERAL AEAS SOROCABA. ARQUITETURA E RENDER: STUDIO CSD

FACHADA FUNDOS AEAS SOROCABA. ARQUITETURA E RENDER: STUDIO CSD

FACHADA LATERAL AEAS SOROCABA. ARQUITETURA E RENDER: STUDIO CSD

FACHADA LATERAL AEAS SOROCABA. ARQUITETURA E RENDER: STUDIO CSD

FACHADA FRONTAL AEAS SOROCABA. ARQUITETURA E RENDER: STUDIO CSD

A identidade de um determinado local é formada pela soma de dois elementos: costumes (religião,
culinária, música, etc.) e linguagem (tanto falada
quanto construída). Vimos na matéria passada que
a arquitetura deve ser feita levando em consideração o clima e, com isso, podemos concluir que o
modo de se viver deve estar em sinergia com o local
em que se vive.
Gosto muito da frase de Tolstói que diz que “se
queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia”. Tolstói nos ensina que a melhor forma de se
fazer algo verdadeiramente inovador é utilizando
uma identidade própria, enraizada nos elementos
tradicionais do local onde foi inventada.
Recentemente, o Studio CSD participou do concurso nacional de projetos para projetar a nova

sede da Associação de Engenheiros e Arquitetos de
Sorocaba. Antes de encostar a lapiseira no papel, o
primeiro passo feito foi pesquisar a história e a produção arquitetônica local, atual e histórica.
E que bela história encontramos! Desde a trajetória industrial ligada com as estradas de ferro, passando pelo clima, e chegando à utilização tradicional de tijolos à vista nas fachadas para minimizar
custos de manutenção, devido à cor da terra.
E para “pintarmos essa aldeia” propusemos uma
arquitetura que fosse ao mesmo tempo contemporânea e tradicional, tecnológica e rudimentar.
A proposta se desenvolveu a partir da intenção
de gerar um espaço de escala humana e com grande relação com o entorno. A ediﬁcação é composta

CONFIRA MAIS FOTOS EM NOSSO SITE
Caio Smolarek Dias | Studio CSD Arquitetura
Cascavel/PR

Especializações: Projetos de Arquitetura residencial e edifícios
Formação: Mestre em paisagem urbana pela
Politécnico de Milão
45 3037 4369
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contato@studiocsd.com

www.studiocsd.com
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ESCRITÓRIO
RCF
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AP Arquitetos foi fundada em 2010 e busca estabelecer uma linguagem arquitetônica contemporânea, experimental e ainda centrada em valores
locais e históricos. Entendemos a arquitetura muito
mais como um processo metodológico no qual vários proﬁssionais atuam de forma conjunta. Com
esta visão podemos alcançar novas ideias e conceitos que podem ser aplicados de forma prática e com
alto grau de inovação e experimentalismo. Nosso
processo trabalha cada projeto de forma única, ou
seja, com um pensamento de “alfaiataria”. O escritório possui projetos em diversas cidades brasileiras além de Peru, Itália e EUA.
Como inserir um objeto no contexto de uma
avenida dominada pelo verde e pelas árvores? O
Edifício RCF busca se dissolver na paisagem da Av.
Getúlio Vargas dominada pela vegetação. Assim,
tornasse um híbrido entre objeto e paisagem, natural e artiﬁcial. Desta forma surge o vermelho, como
contraponto, como presença.

O Partido nasceu do posicionamento da estrutura em concreto aparente no perímetro do edifício.
Esta solução, tradicional na arquitetura modernista brasileira, que serve também como brise vertical, libera o espaço interno que livre de elementos
estruturais desfruta de ampla ﬂexibilidade futura. A partir desta ação, o processo de construção
tornasse o ato de preencher o vazio da estrutura.
Assim, entre as aberturas foram posicionados caixilhos glazing e vidros modulados com esquadrias
tipo maxim-ar que permitem abertura mesmo em
dias chuvosos e quentes típicos de verão. Nas fachadas com insolação direta leste e oeste foram posicionadas venezianas metálicas para melhor controle solar. O edifício conta ainda com tetos verdes,
fachadas norte e sul com fachada dupla ventilada
em ACM. Edifício com Certiﬁcação AQUA. A planta possui leve curvatura de forma a se acomodar no
estreito terreno e respeitar os recuos exigidos pela
Legislação.

O edifício comporta pavimento térreo com recepção, banheiros/vestiários, bicicletário e 04 vagas de veículos. No 2° piso foram previstos 4 escritórios de cerca de 30 m². Do 3° ao 6° piso foram
previstos 2 escritórios por piso com cerca de 50 m².
O subsolo conta com 08 vagas. Todo o edifício possui área total de 1301,45 m².

Fotograﬁa: Felipe Gomes | www.estudiograma.com
Ano de conclusão da obra: 2019
Área total construída (m²): 1301,45 m²

Materiais utilizados na obra:
Empresa / Produto
1. Jbond ACM – Alumínio composto
2. Estrela - Esquadrias em Alumínio tipo Glazing
3. Otis – Elevadores
4. Portobello – Porcelanato hall de entrada

Outros colaboradores:
Calculista: Rui Medeiros
Instalações: Vectra Engenharia
Cliente: RCF Construções Civis
por André Prevedello
Curitiba/PR

Equipe: Alexandre Bessa, Gustavo Beccari, Tais Mendes
41 3328 0193

contato@aparquitetos.com.br | andre@aparquitetos.com.br

www.aparquitetos.com.br
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AP Arquitetos

@aparquitetos
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POLTRONA
KAUANE

COMPRE EM

KLIE.COM.BR
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Movimento, esta é a palavra chave utilizada na concepção da poltrona Kauane.
A peça é resultado de um conjunto de linhas que buscam equacionar necessidades
ergonômicas com uma estética de dinâmica marcante.

DETALHES QUE

CONECTAM
OUTUBRO/2019 | 4ª EDIÇÃO
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5 MANEIRAS DE APROVEITAR
O SEU QUARTO
O quarto está cada vez mais sendo comparado
a um templo sagrado, já que é onde renovamos
as energias diariamente. Por isso, é um ambiente
importantíssimo para a Arquitetura de Interiores.
Como podemos não dar atenção ao lugar que nos
acolhe depois de um dia estressante e que nos revigora para o próximo?
O desânimo ou a insatisfação ao acordar pode
ser um reﬂexo de um quarto bagunçado, cheio de
coisas inutilizadas e com espaços ociosos. Um dormitório ideal é aquele que reﬂete a personalidade
de quem o habita. O seu, reﬂete a sua?
Conﬁra 5 dicas que podem ser bem úteis na hora
de deixar o seu quarto mais confortável e funcional:

1) Espelho na porta do roupeiro:
Nenhum material amplia mais um ambiente do
que superfícies espelhadas. No quarto, muitas vezes não sobram paredes para colocar um espelho
de corpo inteiro. Então, a porta do guarda-roupas é
o local ideal. Por reﬂetir seu entorno, ele aumenta,
visualmente, o espaço e ainda garante aquela conferida no look antes de você sair de casa.
16
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3) Acessórios:

4) Prateleiras:

Situação bem parecida com a dos sapatos. É importante ter um local com todos os acessórios juntos. Assim, nenhuma peça ﬁca esquecida na gaveta, além de estarem sempre alinhadas. No projeto,
criamos um painel com ganchos atrás da porta
para, novamente, aproveitar um espaço vazio e
deixar tudo organizado.

Elas organizam os livros e lembranças de viagem. São importantes para deixar tudo o que te faz
feliz à vista. Nada é melhor do que entrar no seu
quarto e ser recebida pela sua decoração preferida.

2) Sapateira:
Os roupeiros, principalmente os que são comprados prontos em lojas, não são preparados para
guardar os sapatos. E mesmo que sejam, não é nada
agradável sentir o cheirinho deles enquanto escolhe suas roupas. A solução é ter um móvel que seja,
exclusivamente, para guardá-los. No projeto acima,
o colocamos sob a escrivaninha. Assim, as roupas
ﬁcam separadas dos calçados e ainda, aproveitamos
um espaço ocioso.

5) Manter a organização e a limpeza do quarto:
Se o ambiente estiver bagunçado, você não vai
conseguir relaxar e ter uma boa noite de sono. Não
acumule itens que não são necessários, jogue fora
os vencidos. Tenha pastas e caixas para organizar
suas coisas e lembre-se de reorganizar os produtos
a cada 15 dias.

Joie Arquitetura e Interiores
Florianópolis/SC

Equipe: Anna Paula Missora Hoatsu e Janaína Pereira de Souza
Formação: Arquitetas e Urbanistas
Especialização: Especialistas em Design de Interiores
48 99979 1434
Joie | Arquitetura e Interiores
@joie.arq
contato@joie.arq.br

www.joie.arq.br
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ambiente de trabalho.
Depois da dinâmica, nossa equipe imergiu na
empresa, para desenvolver o projeto no próprio
local. Em um processo de dois dias, elaboramos
duas alternativas de proposta. Em seguida, ﬁzemos uma segunda dinâmica com os funcionários, onde apresentamos duas alternativas de
projeto e demonstramos elas em realidade virtual, para que a interação com o ambiente futuro facilitasse a escolha ﬁnal.

balho todo foi de envolvimento dos arquitetos
com os funcionários que iriam gerenciar a obra.
O grande diferencial, foi que a própria empresa
se incorporou nos nossos processos e os próprios
funcionários que se responsabilizaram pelo projeto, entrando em contato com fornecedores e,
tendo um contato direto com a gente.

Então, em um processo de uma semana, extraímos as vontades, criamos o projeto e escolhemos aquele que seria construído de forma
ágil, interativa e assertiva. A partir disso, o tra-

Após 21 dias, fomos do projeto à inauguração
de um novo espaço da Studio Z, gerando inovação e mais conforto aos funcionários. Esse projeto se tornou um grande exemplo de como a arquitetura pode ser um processo integrado com o
usuário e, quanto mais integrado esse processo
é, mais as pessoas se sentirão parte dele e mais
irão se envolver com aquele lugar.

STUDIO Z BRAINSTORM CO STUDIO

STUDIO Z BRAINSTORM CO STUDIO

ESPAÇO INOVAÇÃO STUDIOZ

A Studio Z, maior rede de lojas de calçados de
autosserviço do Brasil, foi eleita como uma das
melhores empresas para se trabalhar, porém, ao
fazer uma pesquisa interna, foi constatado que
essa satisfação vinha dos funcionários que trabalham nas lojas de venda e, aqueles que trabalham
na sede, sentiam a necessidade de um espaço de
inovação que reﬂetisse as suas vontades.
Aliado à nova fase que a Studio Z se encontra,
de se transformar digitalmente, eles viram como
uma grande necessidade que o espaço de trabalho deles também estivesse presente dentro desse
processo de transformação, além de ser um espaço que promova mais motivação e inspiração
para os seus funcionários.

Diante dessa transformação digital, o CO STUDIO foi chamado para aplicar suas metodologias
de trabalho compartilhado e colaborativo, para
que a transformação digital da empresa também
ocorresse através de um projeto arquitetônico integrado com os funcionários, em que eles pudessem participar desse processo de transformação.
Para isso, criamos um workﬂow criativo em
que os funcionários ﬁzeram parte da etapa de
criação do projeto. Através de uma dinâmica de
Brainstorm em que pudemos estimular a criatividade dos funcionários, geramos alternativas para
aquele novo espaço. Em uma tarde, extraímos
540 ideias dos funcionários, o que nos aproximou
mais de suas vontades para a projeção do novo

STUDIO Z BRAINSTORM CO STUDIO

por CO STUDIO

Florianópolis/SC
48 99861 7211 / 99116 2206
CO studio

contato@costudio.art.br
@costudio.art

www.costudio.art.br
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RESIDÊNCIAS SUSTENTÁVEIS DE ALTO PADRÃO
E A VALORIZAÇÃO PERANTE O MERCADO IMOBILIÁRIO

ARQUITETURA
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país junto às ediﬁcações mais responsáveis.
À medida em que nós, proﬁssionais, nos qualiﬁcamos ampliando nossa consciência e nos habituamos a dedicar mais tempo ao planejamento, as
soluções de projeto contribuirão cada vez mais com
todas as formas de economia de uma casa, seja ela
para ﬁns de moradia ou comerciais.
No contexto do mercado imobiliário, uma residência sustentável certiﬁcada representa valor
agregado de uma ediﬁcação comprovadamente diferenciada e de alta qualidade, que promove bem-estar aos ocupantes e economias consideráveis em
sua operação e manutenção. Se pensarmos em uma
casa com um conceito regenerativo onde os impac-

tos são positivos perante à natureza, um exemplo
prático seria a possibilidade de produção de energia
renovável gerada pela própria residência, onde a
energia excedente é enviada para a rede da concessionária, resultando no abatimento da conta de luz.
Neste aspecto, o mercado imobiliário brasileiro
apresenta crescente valorização, isso mostra que já
percebeu-se o valor agregado de uma casa de alto
desempenho e o potencial econômico-ﬁnanceiro
perante o mercado será proporcional às suas características sustentáveis, gerando ótimos rendimentos para os envolvidos, maior economia e melhor
qualidade de vida para as pessoas que habitam e a
consciência tranquila de que estamos no caminho
certo com o nosso planeta.

CASA HOLSTEINER
SISTEMA DE CONSTRUÇÃO PROJETADO EM LIGHT STEEL FRAME:
RESULTANDO EM UMA OBRA MAIS PLANEJADA, COM MAIOR
EFICIÊNIA TERMO-ACÚSTICA E COM REDUÇÃO DE RESÍDUOS
NA FONTE DE FABRICAÇÃO. TELHADO VEGETADO: MELHOR
CONFORTO TERMO-ACÚSTICO, GERENCIAMENTO DE ÁGUAS
PLUVIAIS (PARA DRENAGEM EQUILIBRADA À REDE PÚBLICA) E
REDUÇÃO DOS EFEITOS DE ILHAS DE CALOR, MINIMIZANDO
IMPACTOS NO AQUECIMENTO GLOBAL).

CASA CONTAINER
REAPROVEITAMENTO DE CONTAINERS: PROLONGAMENTO O CICLO DE VIDA DOS MATERIAIS. ENVELOPAMENTO DE FACHADA COM MADEIRA CERTIFICADA COM EXTRAÇÃO RESPONSÁVEL. ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO REALIZADO COM LÃ DE PET, MATERIAL RECICLADO QUE É HIPOALERGÊNICO E NÃO PREJUDICIAL À SAÚDE.

Quando falamos de residências de alto padrão,
principalmente dentro dos condomínios residenciais, o conceito de uma “casa moderna” para o
mercado imobiliário é muitas vezes estabelecido
pelos aspectos visuais das formas das fachadas, na
formatação dos ambientes e nos materiais que as
revestem. Entretanto, este entendimento transcendeu estes aspectos e, atualmente, somado à funcionalidade e formas, o que vem à tona como questão central é a sustentabilidade.
À medida em que as pessoas se informam quanto aos benefícios, passam a entender o valor de
uma casa de alto desempenho utilizando soluções
econômicas como melhor aproveitamento da iluminação e ventilação natural, do uso de técnicas,
sistemas, materiais adequados, entre outros. Estas

medidas geram diversos benefícios, dentre eles o
prolongamento do ciclo de vida dos materiais e a
redução dos impactos do efeito estufa.
Isso resulta em uma maior consciência, evoluindo e selecionando naturalmente o mercado, tendo
como resultante um maior valor agregado nestas
ediﬁcações. E não signiﬁca necessariamente que tenham um custo mais elevado, considerando que as
soluções sustentáveis mais econômicas acontecem
na etapa de um projeto bem planejado, onde são
pensadas as melhores estratégias.
O Brasil ocupa as primeiras colocações no mundo de ediﬁcações com a certiﬁcação sustentável
LEED e o número de projetos registrados vem crescendo a cada ano, reﬂetindo o avanço da postura do

CASA LA SUPERBA
ABERTURAS DIMENSIONADAS PARA MELHOR OTIMIZAÇÃO DA LUZ NATURAL, REVESTIMENTOS DE ALTA REFLETÂNCIA DIMINUINDO A ABSORÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR,
SELEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DE ALTA EFICIÊNCIA, REDUZINDO A DEMANDA DE ENERGIA E COM USO DE REFRIGERANTES SELECIONADOS, DIMINUINDO O
POTENCIAL DE DEPLEÇÃO DA CAMADA DE OZÔNIO.

DAZEN | Creativity Connected
Balneário Camboriú/SC

Equipe: Arq. Rafael Coutinho e Designer Bruna Lorea
47 98405 5007 / 98467 4684
@dazen.co
contato@dazen.co
DAZEN | Creativity Connected
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BRANDING

E ARQUITETURA COMERCIAL
Branding se deﬁne como uma ferramenta de
gestão concentrada nas marcas para que adquiram
relevância no cotidiano de todos os públicos para
qual se relacionam. O branding está ligado às emoções despertadas pela marca e aos vínculos que poderão ser estabelecidos com isso. (Cameira, 2016).
Branding é o conjunto de ações tomadas com conhecimento e competência que levam as marcas
além da sua natureza econômica, passando a fazer
parte da cultura, e inﬂuenciar a vida das pessoas.
(Martins, 2006).

dos fornecedores, o material promocional, o site,
a experiência do cliente, as emoções que você provoca nele. E quando você alinha tudo isso numa
estratégia de branding, ela se enraíza na mente do
consumidor e se consolida no imaginário coletivo.
A ilustração satiriza o branding por ter sua mensagem entendida sem precisar falar.

De que forma, então, o proﬁssional de arquitetura e design pode contribuir para um projeto mais
assertivo e alinhado ao branding?

ARQUITETURA

REVISTA KLIE

que ela acredita e como ela muda a sociedade onde
está inserida, domínio do seu público alvo, quais os
hábitos e comportamento do seu consumidor, de
maneira que o resultado dessa pesquisa, possa gerar
produto e projeto.
Pode-se citar algumas estratégias conhecidas,
como o aroma característico das lojas de sandálias
de plástico Melissa, o conforto ocasionado pelos sofás em booths com iluminação focal na mesa do Outback, as cores claras e linhas minimalistas das lojas
da Apple, reforçando tecnologia e exclusividade.
Portanto, o nicho comercial de arquitetura e design quando aliado ao branding de forma assertiva,
pode causar diferenciação e encantamento, trazendo satisfação para quem emprende, trabalha e consome.

O conjunto de atributos que faz uma empresa
ser única inclui a marca gráﬁca, o ambiente construído, o atendimento ao cliente, a manifestação
física de suas características, tom de voz da empresa. Dessa forma, é fundamental que a arquitetura
e o design de interiores estejam conectados com o
branding tornando o ambiente construído uma tradução dos valores que a marca representa.

Através da inserção da marca gráﬁca de uma
forma destacada e o uso de suas cores na composição do ambiente. Essa estratégia ajuda a personalizar o ambiente e tornar a empresa perceptível aos
olhos do público e facilita a ﬁxação do ambiente no
imaginário dos consumidores.

A marca é a impressão digital que registra a presença no mercado e na sociedade. Desde a forma
como você trata seus funcionários, até a escolha

Conhecimento de psicologia ambiental, onde a
escolha de composição, cores, materiais, iluminação,
são capazes de exprimir determinadas percepções.
Um brieﬁng seguro, com entendimento da cultura da empresa, seu posicionamento e atividades, no
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Neon Studio Arquitetura
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SCS Casa: Realizando Sonhos!
SCS Casa é um escritório de arquitetura montado
por proﬁssionais liberais com o intuito de fornecer um
atendimento com excelência, atualização de mercado e
realizar o sonho dos seus clientes: a casa, o morar bem!
A arquiteta Silvana Schröder trabalhou anos em empresas atendendo clientes, viajando e visitando obras e
fornecedores. Os serviços sempre muito separados, o
cliente acabava tendo que lidar com múltiplos proﬁssionais e organizar tempo para construir sua casa.
Com o amplo conhecimento de mercado e em constante aperfeiçoamento para oferecer o melhor e mais
moderno, a SCS Casa atende seu cliente do início ao ﬁm.
O cliente, na primeira visita, explica toda sua necessidade, seus gostos, suas referências e uma base de investimento que pode fazer. A arquiteta Silvana, anota
tudo, questiona e observa hábitos familiares, rotina.
Com essa documentação, no escritório começa a criar
seus primeiros croquis, fazer estudos, volumetria e envia para análise do cliente.
A arquiteta Caroline Montedo, responsável por
todo o desenvolvimento técnico dos projetos, começa

a fazer as imagens humanizadas, mostrando todos os
recuos necessários, como ﬁca o terreno e a ediﬁcação.
As duas proﬁssionais acompanham protocolos, fazem laudos, visitam obras, atendem as exigências técnicas de cada prefeitura, trabalham juntas a semana
toda para agilizar e melhor atender o seu cliente.
O cliente de hoje trabalha o dia todo e precisa agilidade, tranquilidade, qualidade, serviços. Com as redes
sociais e a facilidade de comunicação mesmo a longa
distância, esse trabalho de trocas, de mostrar, sugerir,
é um enorme ganho. E para o consumidor, tudo que
ele precisa é um trabalho correto e que o entrosamento
entre os proﬁssionais, traga a realização do sonho dele
sem desperdiçar tempo.

POLTRONA KABURÉ
COMPRE EM

KLIE.COM.BR

O escritório possui dois engenheiros civis responsáveis pelos projetos estrutural, elétrico e topográﬁco.
Dois engenheiros sanitaristas e ambientais para laudos
e licenças, duas equipes de obra para reformas e construção em alvenaria e concreto, duas equipes treinadas
para obras em EPS, fábrica de esquadrias, vidros e espelhos, fábrica de portas.

SCS Casa: realizando sonhos e deixando o cliente feliz!

SCS Casa

Florianópolis/SC
Arquitetas: Silvana Schröder e Caroline Montedo
48 99149 1856
SCS Casa
@arqtasilvanaschroder
silvanacs.ad@gmail.com

www.arquitetasilvanaschroder.com
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MESA UBÁ

COMPRE EM

KLIE.COM.BR
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A mesa Ubá surge da justaposição comedida entre formas orgânicas e retilíneas, guia o olhar por entre retas e curvas que parecem ﬂuir em múltiplas direções,
convidando o usuário a vivenciar suas linhas e texturas.
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