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REVENDAS SE ADAPTAM AO
ATENDIMENTO VIRTUAL
NOVA COLEÇÃO SIMONETTO
APRESENTA REFLEXÕES
QUANTO A TEMPO E ENERGIA

MÓVEIS
MULTIFUNCIONAIS

AS MUDANÇAS NOS
ESCRITÓRIOS E HOME OFFICE
EM TEMPOS DE PANDEMIA

ATIVIDADES PARA EDUCAR E DIVERTIR AS CRIANÇAS EM CASA

Deixe seu ambiente

*Projeto da revenda Simonetto de Sinop-MT

refletir
grandes emoções.

Conheça os lançamentos Sulfer: portas e gavetas em perﬁl
alumínio com vidros reﬂetivos, espelhados e coloridos, seguindo
as maiores tendências de decoração. Insira o requinte e o
glamour do vidro e valorize ainda mais o seu projeto Simonetto.

www.sulferdistribuidora.com.br

editorial
Um momento de mudança, de transformação. Mudaram as prioridades.
Mudaram os hábitos. Mudou a nossa forma de nos comunicarmos, de
trabalhar, de sentir.
Mudar é bom, sim. É uma dádiva conseguir ver que, no fundo, todas
as situações nos trazem aprendizados importantes. E o maior
aprendizado, a maior transformação disso tudo é na nossa essência.
É no olhar para dentro e nos lembrarmos de quem nós somos e do
que nos faz feliz. Enxergar que o que temos de mais precioso na vida
está no aconchego do lar e nas pessoas que nos rodeiam, e que o
maior presente que podemos dar a quem amamos é justamente esse
aconchego.
Você mudou? Seu ambiente também merece mudar,
transformar, renascer e ser milimetricamente você.

N

esta edição falamos sobre as mudanças nos últimos meses,
sobre as tendências para o “novo normal” e sobre como os
móveis se transformam para serem peças fundamentais neste
novo momento. Boa leitura!
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notas
CORONAVÍRUS: SIMONETTO REALIZA DOAÇÃO
DE MÓVEIS PLANEJADOS A HOSPITAL
Em meio à pandemia do covid-19, a Simonetto Indústria realizou doação de móveis planejados para o Hospital Santa Rita, de Ampére (PR).

E

ntre os móveis produzidos estão prateleiras para equipamentos, armários, balcões e carrinhos
de apoio para os respiradores adquiridos para combate aos casos de coronavírus. “Neste

momento tão delicado para o nosso país, é gratificante podermos ajudar de alguma forma e saber
que nossos produtos, projetados com todo o carinho e segurança por nossa equipe, poderão auxiliar os
profissionais guerreiros que estão atuando na linha de frente do combate a essa pandemia”, declara o
diretor da Simonetto Móveis Planejados, Ivam Simonetto.

PLANEJADOS SIMONETTO
COMPÕEM ESPAÇO NA
EXPOREVESTIR 2020
Cozinha azul, a cor do ano, chamou atenção dos visitantes

A Debacco, fabricante de cubas de inox de alto padrão, agora
é parceira Simonetto, e os principais produtos da marca
podem ser adquiridos diretamente nas lojas Simonetto de
todo o Brasil juntamente com o projeto de móveis. As duas
fábricas são vizinhas em Ampére, no Paraná, o que torna a
logística ainda mais interessante para o consumidor final.
A Debacco participou da Exporevestir em São Paulo em
março de 2020 e escolheu uma cozinha Simonetto feita em
tons de azul para enaltecer o seu principal lançamento do
ano: uma linha completa de eletrodomésticos embutidos.
Quem visitou o Estande Debacco na Exporevestir se
encantou também com as cubas nas cores Rose Gold, Black
Matte e Dark Gold, tanto em opções para cozinha como
também para banheiros. Outra novidade da marca são as
torneiras Monocomando Duo, disponíveis em duas cores.
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SIMONETTO LANÇA CAMPANHA DE
CONSCIENTIZAÇÃO EM PERÍODO DE COVID-19
Vídeo falando da importância de cada um curtir sua casa pelo bem do mundo comoveu quem assistiu

E

m solidariedade ao momento atual, quando a maioria das cidades do país estão em quarentena
prevenindo a disseminação do coronavírus, a Simonetto lança campanha incentivando as pessoas a
permanecerem em suas casas.

“Neste momento as pessoas estão percebendo que as suas casas são o melhor e mais seguro lugar do mundo,
e fizemos essa campanha pra mostrar que estar em casa não é algo negativo. São tantas notícias ruins, por
isso queremos mostrar um lado bom disso tudo — ficar em casa faz bem a você e ao mundo no momento
que estamos vivendo agora”, explica a diretora de marketing, Fabiane Simonetto.

A marca está usando a hashtag #emcasapelomundo e pedindo que as pessoas compartilhem o vídeo nas
redes sociais e publiquem seus momentos em casa usando a mesma hashtag para espalhar essa corrente
de bem e de amor pelo mundo.

E

UNIÃO EM MEIO À PANDEMIA

m meados de março, assim que os casos de coronavírus começaram a crescer no Brasil, a Simonetto
agiu rápido e implementou uma nova rotina entre indústria e revendedores: encontros semanais por
videoconferência. A cada semana, novos temas eram abordados, treinamentos novos aconteciam
e soluções foram encontradas para que o novo modelo de atendimento, fortemente digital, pudesse ser
implantado com naturalidade. A diretora comercial, Fabiane Simonetto, explica que essa proximidade
fez toda a diferença. “Mesmo em meio à crise, conseguimos ter um crescimento no número de pedidos.

Atribuo isso à união de todos os envolvidos e à busca por conhecimento. Mas mais do que isso, o que nos
deixa mais felizes é saber que neste momento delicado a Simonetto pode se colocar mais do que nunca à
disposição das revendas para que estas possam atender com maestria os consumidores, que cada vez mais
têm notado a importância de investir em suas casas e ter no lar um grande refúgio”, destaca Fabiane.
Entre os temas dos encontros chamados de “SIMONETTO AO VIVO”, os quais reuniam até 100 pessoas
por sessão representando as revendas da marca em 12 estados, destacamos lançamentos de produto,
gestão, tendências de arquitetura, marketing, estratégias de venda, uso das redes sociais como Instagram
e WhatsApp, entre outros.
Simonetto
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PALHA: O ACONCHEGO DA RUSTICIDADE

O

efeito de portas em lacca com
acabamento em palha natural
é uma novidade Simonetto que
tem encantado clientes de norte a sul do
Brasil. O efeito marca presença nos mais
variados ambientes, dos provençais aos
clássicos, destacando-se nas composições
mais contemporâneas e proporcionando
combinações cheias de modernidade.
Na foto, um exemplo de projeto de sala
usando essa tendência, planejado pela
revenda Simonetto de Brumado, na Bahia,
e pela arquiteta Sara Matos Ventura.

Arquiteta Sara Matos Ventura

EFEITO MATELASSÊ: DA
MODA PARA O MOBILIÁRIO

O

efeito matelassê é visto com frequência em bolsas
e botas, o que faz dele um clássico da moda. Nos
estofados o matelassê também é um sucesso. Esse
efeito de costura, cujo nome vem do francês “acolchoado”, cria
formas geométricas diferentes. Agora ele chegou também no
mobiliário Simonetto em três cores diferentes disponíveis nas
portas de perfil alumínio Sulfer.

AMPLIAÇÃO SULFER

A

Sulfer, empresa do grupo Simonetto
e fabricante das portas em perfil
alumínio com vidros para móveis, está
com o projeto de construção da nova sede
da empresa em andamento. Desta forma, a
empresa — que também é distribuidora de
acessórios para móveis — irá separar suas
atividades em duas sedes diferentes e o
espaço destinado à indústria será ampliado,
permitindo ainda mais agilidade e qualidade
na fabricação dos materiais.
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ORGANIZADORES EM MADEIRA

O

utra novidade que tem feito sucesso entre os clientes Simonetto são os divisores
de talheres em madeira. Eles completam a cozinha com robustez e conferem
às gavetas aquele efeito rústico que é paixão nacional. São vários modelos e
tamanhos disponíveis. Solicite na revenda mais próxima e insira em seu projeto.

TEMPLATES INTERATIVOS PARA STORIES DO
INSTAGRAM

E

m meio à pandemia, outra ação do marketing da Simonetto foi criar templates para que os
seguidores da marca no Instagram (@simonetto.oficial), arquitetos e designers pudessem copiar
e responder a perguntas sobre suas preferências quanto a decoração e afins. São vários modelos
diferentes disponíveis nos destaques dos stories em nosso perfil. Confira!

Simonetto
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Ping-Pong I

Entrevista
A profissional Jaqueline Olga Santos Sales Freitas,
23 anos, é técnica em edificações e faz parte da
equipe de projetos da revenda Simonetto de
Brumado, na Bahia. A Jaque arrasa em todos os
tipos de projetos, e separou um exemplo de projeto
corporativo para nos inspirar nesta seção.

Jaqueline Olga Santos Sales Freitas
Qual o maior desafio da carreira de projetista?
O maior desafio é unir um projeto com a tendência
do mercado, o gosto do cliente e um preço acessível.
Há quanto tempo trabalha na área?
Atuo como projetista há 6 anos, após uma formação
na área que ajudou bastante no meu desempenho
profissional.
Quais as tendências nos móveis para 2021 na sua
opinião?
Acredito que os ripados e estruturas metálicas
continuarão fortes na tendência, com móveis
simples e minimalistas que harmonizam o moderno
com o tradicional, prezando por espaços abertos,
aconchegantes e luminosos.
Quais estilos e cores fazem mais sucesso entre
seus clientes?
Os materiais que mais se destacam são o Metallic
Suede, Macadâmia e o Gianduia, que por serem
cores neutras são muito apreciadas pelo nosso
público.
Quais as vantagens de projetar Simonetto?
Projetar Simonetto é muito gratificante, pois temos
total liberdade para elaborar nossos projetos sem
muitas restrições, com cores magníficas para vários
gostos e estilos, facilitando nos projetos elaborados.
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Mariana Verducci, 36 anos, é arquiteta e urbanista formada pela
FAAP, trabalha com projetos já há 13 anos e encanta clientes com sua
criatividade em projetos da revenda Simonetto da capital paulista. Em
meio à rotina corrida, topou responder à breve entrevista Ping-Pong
da nossa revista. Obrigado, Mari!

Mariana Verducci
Qual o maior desafio da carreira de projetista?
Busca incessante por inovação para entender e transformar em realidade o desejo do cliente por meio de
um projeto que seja criativo e vá além das tendências vigentes naquele momento.
Quais as tendências nos móveis para 2021 na sua opinião?
Móveis que combinam design moderno e escandinavo, produzidos
com elementos naturais e sustentáveis.
Quais estilos e cores fazem mais sucesso entre seus clientes?
Depende da época. Atualmente, o estilo industrial tem agradado
bastante. Uma das vantagens que eu vejo nesse tipo de projeto é que
uma enorme variedade de cores e tons se encaixa extraordinariamente
bem.
Quais as vantagens de projetar Simonetto?
Eu acho fundamental trabalhar com quem prima pela qualidade e dá
atenção aos pequenos detalhes. Nesse aspecto, a Simonetto supera as
expectativas. Sem falar na excelência no atendimento.

Simonetto

11

Tendências

Como a pandemia pode
mudar a decoração e
arquitetura das casas
SIMONETTO INDICA POSSÍVEIS TENDÊNCIAS PARA O
PERÍODO PÓS-CORONAVÍRUS

C

om proporções mundiais, a epidemia
do coronavírus causou mudanças
significativas em nossos hábitos e
costumes. Cuidados que antes passavam
despercebidos e que não faziam parte
da rotina – como trocar o calçado usado
para caminhar nas ruas por um par de
chinelos ao entrar em casa – começaram
a fazer parte dessa nova realidade. E
é muito provável que, com o tempo,
essas mudanças deixem de ser apenas
comportamentais e comecem a se refletir
em outras áreas, como na arquitetura e
decoração das casas, por exemplo.
Você sabia que as casas modernas,
com janelas e entradas de ar em todos
os cômodos, como as que estamos
acostumados a ver hoje, só se tornaram
padrão depois de grandes epidemias
como a gripe espanhola e a tuberculose?
Antes disso, era muito comum a existência
de quartos sem janelas. Quando foi
constatado que esse tipo de local
aumentava as chances de propagação de
doenças, cômodos sem janelas passaram
a ser proibidos.
Foi nessa época, por volta do século
XIX, que as pessoas entenderam que a
contaminação estava associada a higiene.
Outras mudanças, como a instalação de
azulejos para facilitar a limpeza da cozinha,
começaram a ser observadas.
Refletindo sobre o assunto, já podemos
começar a nos questionar sobre quais
serão as possíveis modificações que

poderemos observar nas residências depois
do covid-19. E a Simonetto, empresa de móveis
planejados especialista quando o assunto é
arquitetura e decoração, traçou um panorama com
algumas possibilidades. Confira:
1.

MÓVEL PARA GUARDAR SAPATOS NAS
ENTRADAS DAS CASAS. Muito comum na
decoração de residências em países asiáticos,
a presença de uma sapateira ou móvel para
guardar os sapatos dos visitantes antes de
entrarem em casa pode ser uma das tendências
no pós-coronavírus. Além de higiênico, é uma
forma de deixar as energias ruins fora do lar,
segundo a tradição oriental.

Créditos imagem: site Conexão Decor
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Créditos imagem: Nenad Radovanovic, projeto Monica
Pajewski

Créditos imagem: site Casa de Valentina
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2. MAIOR PRESENÇA DE LAVABOS.
Outra tendência possível é a instalação
de lavabos, para facilitar a higienização
das mãos logo quando as pessoas
entram em casa.

4. CANTINHO DAS ATIVIDADES FÍSICAS. Sempre
em pauta, a importância dos exercícios físicos ficou
ainda mais evidente com o coronavírus. Exercitar-se
é primordial para o condicionamento físico e a
manutenção da imunidade. É por isso que separar um
espaço especial para a prática deve se tornar recorrente
nos projetos residenciais daqui para frente.

3. MAIS ENTRADAS DE SOL E
5. HOME OFFICE
JANELAS. Como já foi comprovado,
Trabalhar em casa já
manter a casa arejada ajuda a evitar a
era
realidade
para
proliferação de vírus e bactérias. Por
algumas pessoas, mas
isso é muito importante que todos os
muitas foram pegas
cômodos tenham janelas ou entradas
desprevenidas se viram
de ar.
obrigadas a criar um
espaço de trabalho em
casa de um dia para o
outro. Momentos como
este em que vivemos
mostram a importância
de ter um local dedicado
ao trabalho e estudo
dentro de casa. É
provável que as pessoas
busquem cada vez mais
projetos de home office,
para otimizar o espaço e
ter um local confortável
e funcional.
Créditos imagem: divulgação, projeto assinado
por Ed Vasco

Créditos imagem: Nenad Radovanovic,
projeto Monica Pajewski

Simonetto
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Pandemia

REVENDAS SIMONETTO
SE ADAPTAM AO
ATENDIMENTO ONLINE
O FORMATO VIRTUAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ASSEGURA QUALIDADE E SEGURANÇA AOS COLABORADORES
E CLIENTES EM TEMPOS DE RESTRIÇÕES

D

ado o cenário predominante no ano em virtude do novo coronavírus,
empresas dos mais diversos segmentos tiveram que inovar quanto à
prestação de seus serviços. Assim, buscar alternativas no meio virtual
para execução de atendimentos e vendas com eficácia e segurança tornou-se
prioridade. Usando a melhor estratégia, é possível manter a qualidade dos
atendimentos, além de reforçar a imagem da marca no mercado em que atua.
Dessa forma, lojistas e revendedores da Simonetto estão aprimorando seus
serviços, tendo a internet como principal ferramenta para dar continuidade aos
atendimentos e alcançar novos consumidores. Alessandra Fabiani Duarte, diretora
comercial das lojas Simonetto de Porto Alegre (RS), destaca que inovar para
manter-se firme nos negócios foi essencial. “Somos pioneiros em nossa cidade na

utilização das redes sociais como alavanca na captação de clientes. Já estávamos
habituados a usar esse meio a nosso favor para fechamento de negócios e, com o
cenário de pandemia, reforçamos ainda mais esse processo”, explica.

Segundo Alessandra, para obter resultados positivos foi preciso ter uma postura
ativa tanto no contato para fechamento de negócios quanto no pós-venda.

“Continuamos com a captação de potenciais clientes por meio das redes sociais
e, para todos os interessados, oferecemos atendimento personalizado e exclusivo
por videoconferência para alinhamento de todo o processo, desde a parte de
entrevista e apresentação até a negociação. Esse formato demanda maior atenção,
pois temos que entender as necessidades e os desejos dos clientes sem observar,
presencialmente, suas reações e sinais corporais que, por vídeo, ficam mais
restritos”, aponta.
Outro ponto de destaque para deixar o atendimento virtual mais agradável é que,
mesmo com todas as mudanças, a empresa continuou priorizando proporcionar
momentos convidativos, com uma boa experiência de compra, assim como quando
o contato é na forma presencial. “Incentivamos muito que nossos clientes fiquem

à vontade e, com isso, temos várias experiências positivas nesse novo formato.
Um exemplo recente está relacionado a um atendimento em que o casal preparou
todo o ambiente para nos receber, fez chimarrão e, após toda a apresentação e o
fechamento de negócio, nos cumprimentamos com um toque na tela do celular”,
celebra Alessandra. “Não foi fácil, nos reinventarmos durante o atual período é um
desafio constante. Porém, acreditamos que a internet é uma ótima ferramenta para
continuar suprindo as necessidades dos nossos clientes com excelência, priorizando
não somente a qualidade, mas também a saúde de todos”, completa.
14
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A diretora comercial da empresa, Fabiane Simonetto, conta que assim que
as notícias da pandemia começaram a aparecer com mais força, em março,
os gestores da marca decidiram agir rapidamente e começaram a agendar
encontros semanais com os revendedores e isso virou uma rotina. “Nos reunimos

uma vez por semana em um evento online, que chamamos de SIMONETTO
AO VIVO. Nesses encontros realizamos treinamentos sobre diversos assuntos,
incluindo a preparação de todos para que consigam adaptar o formato de
captação e atendimento, a fim de trazer todo o cuidado e o relacionamento do
contato presencial para o ambiente digital”, explica. A empresa destaca que
estimular as equipes com campanhas que demonstram o quanto a casa se
tornou um lugar ainda mais especial nesse momento contribuiu muito para
que a indústria e as lojas revendedoras de todo o Brasil se mantivessem fortes.

“Nosso objetivo é manter a excelência dos atendimentos para conquistar bons
resultados. Estamos seguindo com ainda mais firmeza no nosso propósito, que é o
de levar transformação e cuidado para os espaços com nossos produtos”, finaliza.

Simonetto
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TEMPO E ENERGIA:
Lançamentos
Simonetto

essas são as inspirações Simonetto para
os lançamentos 2020/2021

A Simonetto anunciou recentemente os lançamentos 2020/2021. As novidades são
divididas em duas coleções: TIMES e ENERGY.
Inspirada em um novo tempo, a coleção TIMES foi pensada para residências
modernas e em um mundo que, em termos de tecnologia, em 2020 evoluiu muitos
anos em poucas semanas. O olhar retorna para o lar como o espaço mais seguro e
aconchegante do planeta. A casa vira cenário para videoconferências, atividade física
e muito mais, e os espaços são pensados para trabalhar, viver e interagir — mesmo
que virtualmente.

COLEÇÃO TIMES

QUARTZO
Toda a personalidade da pedra é refletida
neste padrão que ganha linhas suaves,
fundo claro e textura lisa, revelando, aos
poucos, a sutileza de seus detalhes.

ALECRIM
A tropicalidade brasileira traduzida em uma
cor. Buscando sempre inovar, este é um
padrão com tom mais acinzentado, versátil
para combinações ousadas e clássicas.

CURUPIXA
Madeira exótica com origem no Pará, no
Amazonas, em Rondônia e no Maranhão. A
sutileza dos poros somada à cor natural e à
textura perfeita de lâmina de madeira lixada
resultam em um padrão delicado e elegante

16
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CROMA
Efeito metalizado combinado a mudança
de cores, dependendo do ângulo e da
iluminação. Pode ser descrito como um ouro
rosado (red gold). O efeito de alto brilho da
linha Cristallo destaca ainda mais esse efeito
furta-cor do padrão.

NÍQUEL
A cor ganha uma tonalidade metalizada
chumbo
de
base
aquecida
com
micrografismo, facilmente utilizado como
unicor ou híbrido.

AZUL PETRÓLEO
Padrão
azul
levemente
acinzentado,
inspirado na elegância dos lordes ingleses.
Seu tom sofisticado e de acabamento é a
escolha ideal para projetos que trazem bom
gosto e refinamento.

OFF WHITE
Com tecnologia pioneira em alto brilho, a
linha Cristallo traz modernidade aos seus
móveis. São diversos padrões que transitam
entre os tons arrojados e os clássicos. No
verso, o painel tem o mesmo padrão da face,
mas com acabamento mate, garantindo a
combinação perfeita entre as áreas internas
e externas dos seus móveis.

BRANCO PLATINUM
Oferecido na textura soft, atende tanto o
mercado residencial quanto o comercial,
oferecendo praticidade e podendo ser
combinado com outros padrões e cores.

Simonetto
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COLEÇÃO ENERGY
Inspirada em elementos da natureza que possuem simbologias atreladas às boas
energias — como cristais, plantas e incensos —, a coleção de laccas pintadas Simonetto
em parceria com a Renovart é lançado em meio a uma pandemia mundial para trazer
good vibes, harmonia e equilíbrio aos ambientes em tempos de isolamento.

18

QUARTZO
O quartzo rosa é a pedra
do amor e da paz que
possibilita a cura interior
e a purificação do corpo
emocional.

ÂMBAR
O âmbar báltico é uma
resina
fossilizada
de
árvores de 50 milhões
de anos, proveniente de
uma grande variedade de
pinheiros e utilizado pelo
homem desde a Idade da
Pedra por seus poderes
medicinais.

AMETISTA
Símbolo de conhecimento
e entendimento espiritual.
Os monges tibetanos
também utilizam a pedra
em seus terços com
o objetivo de afastar
pensamentos impuros.

PIRITA
A pirita é um cristal
mineralizado considerada
uma
pedra
preciosa
energeticamente, famosa
tanto por sua beleza
como
também
pela
energia única que atrai
prosperidade e riqueza.

ÁGATA
O nome ágata significa
“pedra do bem” e está
inteiramente ligada à
Terra, sendo assim uma
excelente ajuda na missão
de harmonizar e cultivar
as energias positivas.

TURMALINA
Considerada um verdadeiro
escudo de proteção, a
turmalina negra dissipa todas
as energias negativas, repele
a inveja e o mau-olhado,
neutraliza as magias negras e
o vampirismo energético.

Simonetto

Lançamentos
Simonetto

CEDRO
Na antiguidade, reis e sacerdotes exigiam
que seus templos e tronos fossem
construídos com essa madeira, para
mostrar poder e soberania. O incenso
de cedro traz relaxamento, purificação
e harmonia imediatos ao ambiente.
Promove fortalecimento da autoestima, da
autoconfiança e da autoaceitação.

SODALITA
A sodalita é uma poderosa pedra de elevação
espiritual, meditação e proteção energética.
Ela fortalece a mente, aumenta nosso poder
de intuição, facilita a meditação e afasta
todos tipos de ataques energéticos.

ALECRIM
O alecrim foi sempre um símbolo da
franqueza, da boa-fé e também da saudade.
Na Inglaterra, a planta é colocada nos
túmulos para que o morto descanse em paz.
Para trazer sorte, o alecrim deve fazer parte
dos ramos de flores que se oferecem.

MIRRA
A mirra é uma erva comum no norte da África
e nas proximidades do Mar Mediterrâneo
que está relacionada à cura e à purificação.
A erva possui propriedades medicinais,
como ação antisséptica e anti-inflamatória.

SÂNDALO
Na aromaterapia, o óleo essencial de sândalo
é recomendado para acalmar a mente e
diminuir a agitação e ansiedade, sendo
muito útil em casos de depressão.

Simonetto
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10 DICAS PARA CRIAR UM
ESCRITÓRIO OU HOME
OFFICE EFICIENTE
Simonetto destaca o que não pode faltar
no local e indica projetos para inspirar

A

prática de home office tem ganhado cada vez mais
espaço nas empresas que buscam flexibilizar a rotina
como uma forma de aumentar a produtividade dos
funcionários. Em tempos de quarentena, essa modalidade
se tornou mais do que necessária para combater o avanço
do novo coronavírus e muitas pessoas tiveram que criar um
cantinho de trabalho dentro de suas casas pela primeira vez
na vida. Muitas pessoas têm o privilégio de ter um espaço
exclusivo para esse ambiente em casa, o que permite um
projeto bem mais elaborado.
Nesse novo cenário, ter uma área bem definida e, se possível,
planejada é fundamental para um bom desempenho.
Pensando nas pessoas que estão vivenciando essa situação
e que desejam investir em um local que também possa
ser utilizado em ocasiões futuras, a Simonetto, tradicional
empresa de móveis planejados, selecionou algumas dicas e
inspirações. Confira:
•

•

Avalie o espaço. Primeiramente, é importante avaliar o melhor espaço para instalação do home office.
É necessário levar em consideração se o local será utilizado todos os dias ou pontualmente, apenas
algumas vezes por semana. Para quem mora em uma casa grande, vale investir em um cômodo
exclusivo para o escritório. Já para quem mora em apartamento pequeno, o escritório pode ser
projetado na sala ou até mesmo no quarto, por exemplo.
Faça um estudo com o arquiteto ou revenda de móveis planejados para ajudar na implantação. Contar
com a ajuda de um profissional é muito importante para identificar qual o melhor local para fazer a
adaptação do home office.
Simonetto Campinas (SP). Foto por Grazi de Nadai
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Arquiteta Nadir Soter - Simonetto União da Vitória (PR)

Simonetto

Simonetto Sinop (MT)

•

•

•

•

É fundamental levar em conta não apenas as •
necessidades da pessoa que utilizará o espaço,
mas também as rotinas de toda a família na hora
de escolher o local.
Evite a proximidade com a cozinha. Nesses
tempos de quarentena, as reuniões estão sendo
realizadas por videoconferência. Por isso, na hora
de escolher o local do home office é necessário •
pensar em qual será o fundo que vai aparecer
na sua chamada. É bom evitar ficar próximo
da cozinha, onde a movimentação e o barulho
costumam ser maiores. Também é prudente
se instalar longe do espaço de recreação das
crianças, por exemplo.
Personalize o espaço. É muito melhor ficar horas
em um ambiente com o qual você se identifique •
do que em um local sem decoração ou com
cores que não sejam do seu agrado. Os detalhes
decorativos fazem toda a diferença. Papel de
parede, quadros ou fotos ajudam a deixar o
ambiente mais aconchegante.
Se puder, aproveite a luz natural. Nada como o
sol para trazer boas energias. Uma boa ideia é
escolher um local próximo a uma janela ou entrada
de luz para montar o seu escritório em casa.
Invista em um móvel ergonômico e que permita
organização. Escolha uma mesa do tamanho
adequado, em que todos seus materiais de
trabalho tenham espaço para serem distribuídos.
Uma cadeira confortável para ser usada durante
todo o período também não pode faltar. Esses
são itens indispensáveis para um bom ambiente
de trabalho.

Um pouco de verde sempre faz bem. Trazer
algumas plantas ajuda a decorar o espaço de
trabalho e também faz bem para a saúde, uma
vez que já foi cientificamente comprovado que
a presença de plantas diminui o estresse nos
escritórios, além de contribuir para a manutenção
da umidade do ar.
Aposte nos nichos e prateleiras. Para criar um
espaço de home office organizado, prateleiras
e nichos podem ser ótimos aliados. Uma
vantagem é que eles possuem fácil instalação e
ainda ajudam a decorar o espaço. Outra opção
que também facilita muito a organização dos
materiais é investir na instalação de um armário
planejado e de gaveteiros.
Todos devem saber qual é o seu horário de
trabalho. É importante que quem mora com
você saiba que o seu escritório agora também
faz parte da casa e que você precisa de foco
total enquanto estiver trabalhando. Isso ajuda
você a não ter distrações com outras tarefas
do lar que podem ser resolvidas depois do
expediente, por exemplo.

Escritório de advocacia em Ampére
(PR). Designer Luana Freire

Escritório de advocacia em Ampére
(PR). Designer Luana Freire

•

Projeto Monica Pajewski.
Curitiba (PR)

Escritório de advocacia em Ampére
(PR). Designer Luana Freire
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•

Mantenha sua mesa de trabalho organizada.
Arrume seu espaço como se fosse receber
visitas e vista-se como se fosse trabalhar fora.
Isso ajuda a ter mais foco e evita que você
eventualmente perca tempo com arrumação ou
buscando um documento ou anotação perdida
em meio à bagunça.
Quando o escritório é na empresa, uma das dicas
mais preciosas é dar personalidade ao local, deixá-lo
com a cara de quem vai usá-lo para que a pessoa
se sinta, de certa forma, em casa enquanto trabalha.
Isso ajuda no bem-estar e na produtividade.

Simonetto
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SIMONETTO APONTA PRINCIPAIS
MUDANÇAS NO LAYOUT DOS MEIOS
CORPORATIVOS NO PÓS-PANDEMIA
Ambientes mais arejados e maior atenção à higiene dos espaços
estão entre as novas prioridades do atual cenário

A

crise causada pela covid-19 afetou diversos segmentos da sociedade, e a vida dentro
dos escritórios é um deles. Janelas fechadas, aglomeração de objetos ou pessoas e
mesas próximas não serão mais uma realidade no pós-pandemia. “As mobílias podem

passar a ser separadas por acrílicos, apresentando espaço somente para o computador ou
laptop. Além disso, os espaços terão sua capacidade de pessoas por metro quadrado reduzida,
buscando diminuir as chances de propagação do vírus”, aponta Bruno Garcia de Athayde,
arquiteto da Simonetto.

Segundo o arquiteto, as empresas terão
de ser mais cautelosas ao voltar com as
atividades presenciais. Os ambientes
corporativos passarão pela reorganização
do layout dos espaços e a implementação
de tecnologias que assegurem a saúde dos
funcionários na nova rotina de trabalho.
O especialista traçou alguns possíveis
pontos de mudanças que ocorrerão nos
meios corporativos.
Arquiteta Andrea Benthien - Foto Dea Fylyk Loja Simonetto Iguaçu, de Curitiba (PR)

SALA DE REUNIÃO:
As salas de reunião têm sido uma
preocupação para as empresas. Devido
à necessidade de juntar pessoas em
um espaço de pouca amplitude e
ventilação, o arquiteto acredita que
serão necessárias mudanças no design
do ambiente. “Será fundamental que os

espaços possuam janelas que os deixem
mais arejados, além de reduzir sua
capacidade. Uma sugestão é investir
em mesas maiores, possibilitando uma
distância de no mínimo 1,5 metro entre
os colaboradores”, pontua Bruno.

Sala de reunião - Simonetto Campinas (SP) - Foto Grazi de Nadai
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Arquiteta Andrea Benthien - Foto Dea Fylyk - Loja Simonetto
Iguaçu de Curitiba (PR)

ESCRITÓRIOS:
A jornada de trabalho presencial será
intercalada com o trabalho remoto.
Segundo o arquiteto, os escritórios
abrigarão
não
somente
menos
funcionários, mas também menos móveis
e objetos. “A distância física será um ponto

a ser desenvolvido e estruturado por meio
de orientações para que o trabalho continue
eficiente e, ao mesmo tempo, seguro. Outro
fator é que os ambientes corporativos devem
investir em tecnologia para evitar toques
no pós-pandemia. Seja na porta de entrada
ou nos banheiros, sistemas de acionamento
automático podem ser uma aposta das
empresas para evitar que trabalhadores
toquem nos objetos”, comenta.

Projeto Maira Mantini - Simonetto Iguaçu, de Curitiba (PR)

HIGIENIZAÇÃO:
A limpeza de superfícies, ambientes e objetos passará
a ser diária, com produtos especiais. “Os novos layouts
preveem bancadas externas para lavar as mãos, espaços
para higienização dos calçados, álcool em gel em todo os
ambientes, além de máscaras e luvas”, finaliza.
Banheiro - Simonetto Sorriso (MT)

Simonetto Chapecó (SC)

BANHEIROS:
Nos banheiros, será preciso ainda mais
cautela quanto à higienização, tendo em
vista a alta proliferação de bactérias nesses
ambientes. Alguns projetos já adotaram
descargas com acionamento pelo pé e
torneiras, saboneteiras, secadores de
mãos e interruptores com acionamento
automático.
Simonetto
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ESPAÇOS DE DESCOMPRESSÃO:
Para tornar o período de trabalho menos desgastante, as empresas podem optar por manter os espaços
de descompressão, visando momentos mais relaxantes aos seus colaboradores. No entanto, as atividades
devem ocorrer de forma mais controlada, evitando aglomerações.
Para o arquiteto, uma boa alternativa é o espaçamento das mobílias, evitando deixar cadeiras uma de
frente para a outra. Escalas para a ocupação desses ambientes podem ser uma boa pedida, controlando
a quantidade de indivíduos no local.

Projeto I

Projeto de apartamento em
Curitiba combina leveza e
requinte em seus ambientes
Assinado por Monica Pajewski, o imóvel conta com móveis
planejados da Simonetto

Fotógrafo Nenad Radovanovic

C

ontando
com
toda
versatilidade e sofisticação
que só os móveis planejados
são capazes de agregar, o
apartamento com 117m², localizado
em Curitiba (PR), se diferencia por
integrar em seu interior leveza e
requinte por meio de suas mobílias.
O projeto traz a assinatura da
designer de interiores Monica
Pajewski e mobiliário sob medida
da Simonetto.
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“O imóvel é composto por cozinha, sala de estar e jantar,
lavanderia, além de três suítes altamente espaçosas, capazes
de acomodar com conforto e comodidade a família durante
sua estadia na cidade. Toda a estrutura mobiliária foi
planejada pela Simonetto, combinando estética impecável e
praticidade ”, comenta Monica.

Simonetto
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Cada cômodo foi idealizado para atender com eficiência as
necessidades da família. Os móveis são feitos de MDF, com
acessórios Hafele, assegurando qualidade e durabilidade.

“A lavanderia apresenta uma linguagem moderna que se
comunica com o estilo adotado para a cozinha, que é estruturada
em conceito aberto, integrando-se com a sala. Para as salas de
estar e jantar, a decoração é composta por espelhos e painéis
metálicos, dando mais amplitude e elegância ao espaço.
Aproveitando a área de circulação entre os quartos, criamos um
local para home office, o que gerou um ótimo aproveitamento
do mobiliário”, explica Monica.

Fotos por Nenad Radovanovic
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PARA ELE E
PARA ELA
Dormitórios do casal de irmãos em
Santo Antônio de Jesus (BA) recebem
projetos cheios de personalidade da
designer Renata Cabral
Designer Renata Cabral

D

uas versões do mesmo quarto. Os quartos do menino de 11
anos e da menina de 9 anos, que possuem exatamente o
mesmo layout, receberam projetos de design de interiores
bem diferentes e cheios de personalidade.
O desafio ficou sob responsabilidade da designer de interiores Renata
Cabral, em parceria com a revenda Simonetto de Santo Antônio de
Jesus, na Bahia. A mãe sugeriu que ambas as camas fossem de casal
e que o projeto se tornasse atual mesmo quando os filhos passassem
da adolescência para a juventude, sem detalhes muito infantis.

“Para o quarto do adolescente, que tem uma personalidade bem
descolada, usamos o estilo moderno, tons mais escuros, papel de
parede mais masculino, uma escrivaninha funcional, a cabeceira da
cama recebeu led e quadros com estampas mais geométricas”, explica
Renata. Já para o quarto feminino, o estilo romântico predominou,
com muito aconchego, tons rosados e marsala.

O espelho Alumiglass usado pela designer Renata Cabral no dormitório da menina é um show à parte:
trata-se de um produto sob medida com diversas funções como iluminação em LED, interruptor
touch, antiembaçante, painel digital que mostra hora e temperatura, bluetooth e alto-falantes.
Os roupeiros são iguais e ambos receberam portas em perfil alumínio com vidro espelhado. A porta central
possui uma particularidade, pois esconde o televisor e, através de um sistema especial de passagem de
som e imagem, pode ser assistido normalmente com a porta fechada. Quando a TV está desligada, fica
totalmente camuflada, como na imagem.
Fotos por Anderson Maia

Simonetto
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Projeto II

GRANDIOSIDADE E CONFORTO
MARCAM PROJETO DE CASA NO
LITORAL PAULISTA
Com assinatura do arquiteto Gabriel
Fernandes, residência conta com
mobiliário planejado Simonetto

“Um oásis para receber amigos e descansar com conforto”. É assim que o arquiteto Gabriel
Fernandes define a casa de 1.715m² na Praia Grande, litoral de São Paulo, que conta com a sua
assinatura no projeto de design e na curadoria de decoração. Para esse lar de veraneio com
proporções grandiosas, Fernandes contou com toda a expertise da Simonetto para compor os
móveis planejados do local.
Com pé-direto duplo, a casa conta com decoração elegante, mas não exagerada. O verdadeiro
“coração” da estrutura é o andar térreo, onde ficam a sala de jantar, cozinha, espaço gourmet,
living e quarto de hóspedes. No mobiliário, tonalidades e padrões conversam com o clean mood
dos ambientes e as linhas retas predominam, dando um ar de sofisticação, modernidade e bom
gosto. A Simonetto trabalha no conceito de ajustes milímetro a milímetro com muitas opções de
cores e texturas, o que permite mais liberdade de criação aos arquitetos e designers.
28

Simonetto

O pátio central da casa é um capítulo à parte, já que, além de contar
com piscina, integra-se completamente aos ambientes interiores
quando as portas estão abertas.
Cores neutras e claras dão o tom na ala social, que conta com diversos
vasos de planta que acrescentam uma sensação refrescante ao local.
Destaque para os elementos do décor, que trazem nuances quentes ao
espaço. Nesse contexto, a obra “Pés Descalços”, do fotógrafo Marcelo
Oséas, se destaca na parede.
Do lado de fora, a piscina de borda infinita proporciona leveza ao projeto
acompanhada de plantas que compõem o ambiente: comigo-ninguémpode, espada-de-são-jorge, arruda, cactos e samambaias. “São plantas

muito comuns do nosso dia a dia, mas cheias de força para esta casa
gigante”, finaliza o arquiteto.
Confira:

Simonetto
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Projeto III

Experiência do cliente e
construção de marca: percepção
de valor em poucos segundos
Loja de moda masculina de Sorriso (MT) ganha projeto sofisticado
de móveis planejados e surpreende clientes

Arquiteto Marcos André

A

experiência do cliente é cada vez mais
levada em conta nas ações de marketing
e branding. O design de uma loja pode
influenciar tanto as vendas como a visão que o
consumidor constrói sobre a marca. O projeto de
interiores tem o poder de contribuir para que o
cliente elabore uma percepção de valor sobre o
produto.
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Projeto III
Empresários Paulo e Luciane

No ambiente Loja Homany, em Sorriso (MT), é assim. A empresa foi criada há 11 anos pelos empresários
Paulo dos Reis e Luciane Nichele, e no início era uma loja focada em trajes finos para eventos. Com o passar
do tempo, agregaram-se novas peças ao mix de produtos, e os empresários sentiram a necessidade de
inovar e trazer um conceito mais requintado ao espaço.
O arquiteto Marcos André foi o responsável por implementar um
conceito mais clean e moderno à loja. “No mobiliário, abusamos

das gavetas para dar um ar mais de boutique. Além disso, todas as
paredes foram revestidas com mobiliário Simonetto, criando um efeito
aconchegante e trazendo um ar de ‘casa’ à loja”, explica o arquiteto,

que destaca ainda que a loja está localizada em uma avenida, mas
que a ideia foi trazer um estilo de loja de shopping ao local.

“Ao entrar na loja, o cliente se sente em um closet de uma residência
e não em uma loja. Tudo é bastante objetivo, setorizado e bem
distribuído, com poucas peças expostas”, completa.
Bem no centro da loja, um dos pontos altos do projeto é a área do
bar. O ambiente foi idealizado para que os clientes que vão se casar
possam fazer o dia do noivo com os padrinhos no local, com um
cenário interessante inclusive para fotos.
A revenda Simonetto de Sorriso foi a responsável pela execução
do detalhado projeto, onde as cores Nogueira Caiena, Marmo
e Espresso predominaram. “Essa combinação do cinza com a

madeira e o mármore italiano ficou autêntica e masculina, e trouxe
muita personalidade à loja. Inserimos detalhes em painel ripado,
que está muito em alta, nas partes superiores, abraçando todo o
projeto. Detalhes em estruturas tubulares criaram um efeito vazado
e estiloso de separação de ambientes, mas o grande diferencial na
nossa opinião foram os nichos com molduras na parte das camisas e
gravatas, que realmente convidam o cliente a ver as peças como obras
de arte”, explica o casal Vanderlei e Márcia Marcelino, proprietários

da revenda Simonetto de Sorriso.

“Ficamos muito felizes e satisfeitos com o resultado. Foi uma parceria
que deu certo. O espaço é convidativo e aconchegante, os clientes
adoram”, finaliza o casal que está à frente da Homany, Paulo dos
Reis e Luciane Nichele.
Simonetto
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Dicas para higienizar os móveis
em tempos de pandemia
Simonetto indica formas corretas de higienização das superfícies
para assegurar a qualidade dos móveis

P

ara conter a proliferação do vírus do covid-19, a recomendação da Organização Mundial da
Saúde é que todos permaneçam em casa. Porém, há momentos em que é necessário sair
para realizar algumas atividades cotidianas, como ir ao mercado, por exemplo.
Segundo um estudo realizado por cientistas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças
(CDC), da Universidade da Califórnia e Princeton, o vírus pode sobreviver até 9 dias em uma
superfície, dependendo do seu material. Portanto, o cuidado deve ser redobrado não somente
com a higiene do corpo, mas também com móveis e objetos.
Sendo assim, é fundamental que a mobília seja higienizada corretamente, visando à prevenção de
doenças, porém preservando a integridade do material. Por isso, a Simonetto, empresa com mais
de 30 anos de experiência do mercado de móveis planejados, separou algumas sugestões para
auxiliar nesse processo. Confira a seguir.
• O álcool 70% é o mais indicado para a higienização. A recomendação para limpeza dos
móveis é que seja o álcool diluído com um pouco de água. O vírus resiste apenas um minuto
ao contato com o produto. Por isso, o álcool 70% é o mais recomendado na prevenção de
doenças. Use-o na limpeza da mobília, das maçanetas e de objetos que tiveram contato com
itens do ambiente externo.
• O ideal é intensificar a rotina de faxina, priorizando os cômodos mais críticos, como cozinha
e banheiro.
• Proteja os móveis da umidade. Para tanto, recomenda-se a utilização de vedantes de silicone
na junção dos tampos e das pias com o revestimento das paredes.
• Produtos como lustra-móveis podem criar oleosidade nos materiais, use-os com cautela.
• Para a limpeza de amadeirados, utilize sempre um pano levemente umedecido — nunca
molhado.
• Mantenha as janelas abertas. Com a corrente de ar, o ambiente fica mais arejado, evitando
mofo, vírus e bactérias.
• Na higienização de peças em lacca, utilize um pano levemente umedecido com água morna,
o suficiente para a remoção de poeiras, e outro para secar logo em seguida. Limpe-as com
frequência, pois com o tempo a poeira pode deixar a superfície fosca e sem brilho.
• No caso de superfícies de vidro, além de álcool, use também água e detergente neutro,
utilizando um pano macio ou uma toalha de papel.
EVITAR:
• Substâncias alcalinas como vinagre, limão
e sal, pois podem causar danos ao móvel.
Esponjas duras, espanadores, palhas
de aço, por sua vez, podem desgastar
as superfícies com as quais entram em
contato.
• Higienização com panos de louça ou pano
seco. Eles podem conter resíduos que
desgastam as superfícies dos móveis.
• Pano encharcado. Água em excesso é
prejudicial à conservação do móvel.
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Crianças
em casa

CASA COM CRIANÇAS: brincadeiras
e educação caminhando juntas

Com ou sem ambiente próprio para os pequenos, especialistas
sugerem ideias de como passar o tempo em casa estimulando a
criatividade e inteligência dos filhos

O
Cris Lauersdorf Instagram @crismaistres

Bruna Francioli, Instagram:
@psibrunafrancioli

ano de 2020 está sendo desafiador
para os pais. Com aulas suspensas
e crescimento do home office,
adequar a rotina de trabalho à rotina das
crianças foi uma tarefa nova e que exigiu
criatividade. A busca por projetos de
quartos infantis que unem bancada de
estudos e atividades cresceu, e por isso
separamos alguns projetos inspiradores
e
conversamos com profissionais da
área para trazer ideias do que fazer para
educar os pequenos entre as brincadeiras
do dia a dia.

A educadora física Cris Lauersdorf mora em Cascavel (PR), é mãe de
três meninas e no seu Instagram (@crismaistres) mostra diariamente
joguinhos que instigam a criatividade e inteligência das crianças. A
Cris ainda é criadora do curso online “Brincando em movimento”, no
qual ensina maneiras de queimar a energia dos pequenos mesmo em
espaços com metragem reduzida. “Uma criança ativa se torna mais
inteligente e feliz”, enfatiza.

Cris Lauersdorf Instagram @crismaistres

Simonetto
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Campinas (SP)

Cris conta também que inventa brincadeiras do tipo “banho colorido”, que consiste em colocar
corante na água de uma banheira ou bacia de plástico e deixar as crianças por alguns minutos
se divertindo na água com cor. “Gosto muito de chamar os pequenos para ajudar e participar de

tarefas do dia a dia. Se vou fazer um bolo, convoco todo mundo — uma mexe e a outra segura um
determinado ingrediente. Essa inclusão é muito benéfica”, explica.
“Mesmo que elas tenham um espaço para elas, eu libero a casa toda para as crianças. Dou bastante
liberdade porque acredito que os espaços da casa devem ser explorados por todos que moram
nela. A infância é muito curta e deve ser aproveitada ao máximo. Ensino a guardar e organizar
no final do dia, e aqui funciona muito bem assim”, conta a influenciadora. Quanto ao uso de
eletrônicos neste período atípico, a educadora física defende que os pais não devem se culpar
pelo aumento do número de horas que tablets, computadores e até smartphones estão em uso
— até porque existem jogos e desenhos bastante educativos. “Devemos ter controle, estabelecer

rotina, mas é uma ótima alternativa para o momento que precisamos focar no trabalho, mesmo
em home office”, justifica.

Jardim das Américas - Curitiba (PR)
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Simonetto Sorriso (MT)

A
psicóloga
especializada
em
neuropsicologia Bruna Francioli explica
que é importante deixar claro para
a criança qual período do dia estão
liberados televisão, tablet e celular, e que
é importante que na hora das refeições
a criança não seja exposta a eletrônicos.

Feira de Santana (BA). Fotógrafo Gabriel Marttins

“Cumpra os combinados que você fizer com
sua criança, dê o exemplo daquilo que você
espera que ela faça. Algumas regras devem
valer para todos da família, como o exemplo
das refeições e dos eletrônicos”, explica.

Bruna ainda sugere que seja feita uma rotina familiar, estabelecendo deveres e obrigações (alimentação,
estudos e higiene pessoal), horários liberados para eletrônicos e outros tipos de lazer (brincadeiras,
leituras), momentos de brincadeiras livres (a criança pode decidir brincar sozinha, o que também é
saudável) e horários para dormir. Para a psicóloga, a rotina evita que mães e pais fiquem preocupados
quanto ao tempo ocioso das crianças. “É importante também que as crianças tenham momentos em

que consigam brincar sozinhas e desfrutar da própria companhia. Caso a criança comente que está com
tédio e não sabe o que fazer, você pode perguntar se ela tem alguma ideia do que poderia ser feito ou que
vocês podem pensar em uma ideia juntos para resolver esta situação. Deixe que a criança pense, assim ela
exercita a habilidade de resolução de problemas, e claro, é importante que você aceite a contribuição de
ideias da sua criança”, sugere a psicóloga. Outras ideias possíveis para brincar com as crianças em casa

são pular amarelinha (desenhada no chão com fita adesiva), montar um percurso de obstáculos com
cadeiras, bolas, móveis e objetos que já existem na casa, fazer alguma receita de massinha de modelar
com ingredientes que você tenha e pintar com os dedos.
O arquiteto da Simonetto Bruno Garcia de Athayde
explica que tem aumentado a busca por ambientes
como brinquedotecas nas residências mais amplas.
Já nos imóveis menores, a solução é ter um cantinho
mais lúdico dentro do próprio dormitório infantil.

Feira de Santana (BA). Fotógrafo Gabriel Marttins

de vida, é um privilégio que deve ser tratado com
todo o carinho”, explica o arquiteto.

“Quando se trata de projetos que serão usados por
crianças, buscamos sempre inserir a personalidade
que eles já têm, as cores que mais gostam. Hoje
com a ampla variedade de opções do mobiliário
Simonetto, isso é amplamente possível. Entendemos
que ter um espaço só nosso e do nosso jeito é um
sonho que já nasce com a gente, e quando a criança
tem a oportunidade de viver esse sonho já no começo
Feira de Santana (BA). Fotógrafo Gabriel Marttins

IDEIA DE BRINCADEIRA
Obstáculos no corredor: para esta atividade você
vai precisar de fitas adesivas. Você vai colocar
uma ponta da fita de um lado da parede e a outra
ponta em outro lado da parede, criando assim um
obstáculo. Algumas fitas podem ser colocadas
mais baixas e outras mais altas, para que a criança
se movimente de muitas maneiras: ela pode deitar
no chão ou passar as pernas por cima da fita para
ultrapassar os obstáculos das fitas baixas ou se
abaixar para passar nos obstáculos das fitas altas.
Simonetto
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Mais que
móveis

Móveis
multifuncionais
As opções milimetricamente planejadas Simonetto
dão espaço a uma tendência de mobiliário que exerce
dupla função nos ambientes

H

á muito tempo o móvel planejado Simonetto deixou de ser apenas um objeto com
função de apoio ou de abrigar objetos. As possibilidades de ajustes milímetro a milímetro
possibilitam o uso do mobiliário para diversas finalidades, e cada vez mais arquitetos
e designers de todo o Brasil têm usado os produtos Simonetto com criatividade e funções
diversas não tão óbvias. Uma das alternativas é o revestimento de paredes com painéis em MDF
ou MDP, deixando o espaço mais aconchegante, ou como móveis-coringa, do tipo dois-em-um,
e ainda como divisor de ambiente.
Confira alguns exemplos:
MÓVEL COM DUPLA FUNÇÃO
Neste
dormitório
executado
pela
Simonetto Móveis Planejados em Ampére
(PR), projetado pela designer Luana Freire,
a estante com sistema Finetta atua como
divisor entre o quarto e o closet. O curioso
é que as portas, que estão totalmente
escondidas na foto por meio de um
sistema especial, também podem ser
todas fechadas, possibilitando um móvel
totalmente camuflado e versátil.
ESTANTE DOIS EM UM
Neste caso a estante onde está uma mini-adega divide cozinha e
sala. Do outro lado, o fundo da estante foi escondido por um painel
ripado, uma forte tendência, com iluminação em LED. O efeito ficou
incrível. Projeto executado pela Simonetto Móveis Planejados em
Ampére (PR), projetado pela designer Luana Freire.
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ADEGA COM VISTA PARA A COZINHA
Nesta adega executada pela revenda Simonetto
Móveis Planejados de Cascavel (PR), a arquiteta
Karen Mazzo usou a adega para dividir a cozinha
de uma sala de estar. Repare que o meio do móvel
é vazado, permitindo visão da cozinha para a
sala e vice-versa. Uma solução glamourosa para
uma influenciadora digital que ama receber e
compartilhar seus preparos no Instagram. Foto de
Rodrigo Vieira.

PORTA CAMUFLADA COM MOBILIÁRIO
PLANEJADO
A porta do lavabo fica totalmente camuflada
por um painel de MDF no padrão Petra, que
imita pedra natural. A solução deixou um espaço
mais aconchegante e dividiu os setores do
apartamento com estilo. Projeto executado pela
Simonetto Móveis Planejados em Curitiba (PR)
e projetado pela arquiteta Monica Pajewski. A
foto é de Nenad Radovanovic.

MOLDURA PARA O SOFÁ
Nesta casa em Curitiba vemos dois móveis
Simonetto cumprindo função de dividir espaços. O
móvel atrás do sofá o abraça com muito charme
e divide a sala de estar da área de circulação da
casa. Já na sala de TV, a estante toda iluminada
separa o ambiente da escada. Projeto executado
pela Simonetto Móveis Planejados em Curitiba (PR)
e projetado pela arquiteta Monica Pajewski. A foto
é de Nenad Radovanovic.
EFEITO ESCONDE-ESCONDE
Esta solução encontrada pela Simonetto
Maringá (PR) permite camuflar a bancada
e adega da área de festas e churrasqueira e
separá-la do restante da casa quando desejado.
Assim, no dia a dia, quando a bancada não está
sendo usada, tudo fica fechado e conferindo um
efeito lindo ao ambiente. Nos fins de semana
é aberta. Projeto executado pela Simonetto
Móveis Planejados em Maringá (PR).
Simonetto
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DIVISOR DE AMBIENTES
Neste projeto de sala de reuniões executado pela
Simonetto Móveis Planejados de Campinas (SP)
e fotografado por Grazi De Nadai, as portas em
perfil alumínio com vidro dividiram o ambiente
com classe e estilo, permitindo o isolamento do
espaço, mas com visibilidade de dentro pra fora e
de fora para dentro também.

O lugar preferido da casa

Arquiteta Ana Paula Rucks

Com as pessoas passando cada vez mais tempo em casa e com a família, os espaços de refeições
ganham ainda mais importância. Áreas gourmet e salas de jantar recebem uso quase que diariamente
e estão cada vez mais integradas à cozinha. Separamos alguns projetos executados nos últimos
meses por revendas Simonetto de vários estados para inspirar você.

Fotos: Simonetto Sinop (MT)
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Projeto IV

ÁREA GOURMET INTEGRADA EM SINOP (MT)
Projeto de cozinha com sala e área gourmet no mesmo
ambiente em Sinop (MT). A arquiteta Ana Paula Rucks
explica que a cliente buscava um espaço elegante
e bem iluminado. As escolhas de padrões para o
mobiliário foram pensadas para que fosse criado um
conjunto sofisticado. O projeto agregou detalhes em
painel ripado, iluminação em LED e cadeiras em estilo
moderno, de forma que a elegância buscada em todo o
conceito combinasse com a jovialidade do casal.
COZINHA FUNCIONAL E MODERNA EM CURITIBA (PR)
Cozinha planejada pela revenda Simonetto Jardim das Américas, de Curitiba (PR), com bancada
confortável para integração da família e refeições diárias.

Jardim das Américas - Curitiba (PR)

Simonetto Santos (SP). Por Gabriel Fernandes

Projeto Elke Fadel Arquitetura Simonetto Ponta Grossa (PR)

COZINHA ROMÂNTICA EM SANTOS (SP)
Projeto do arquiteto Gabriel Fernandes com estilo provençal, detalhes em palha nas portas e ousadia
na combinação de cores, onde o tom rosado predomina.
COZINHA
RÚSTICA
E
ELEGANTE
EM
PONTA GROSSA (PR)
Projeto da arquiteta
Elke Fadel Arquitetura
em parceria com a
revenda
Simonetto
Ponta Grossa para uma
fazenda, onde diversos
ambientes receberam
mobiliário da marca.

Simonetto Maringá (PR)

ÁREA GOURMET DE
REVISTA EM MARINGÁ
(PR)
Nesta área gourmet,
o padrão em madeira
se mistura ao padrão
marmorizado para criar
uma composição única.
O móvel se estende até o
teto, revestindo o espaço
com charme.

SALA DE JANTAR COM CHURRASQUEIRA EM SORRISO (MT)
Projeto em apartamento em Sorriso (MT), onde a varanda com churrasqueira está facilmente acessível
pela sala de jantar. Para otimizar espaços, utilizou-se a mesa apoiada a um móvel que também é usado
como cristaleira.
COZINHA E ÁREA DE FESTAS
INTEGRADAS EM SORRISO
(MT)
O branco predomina nos móveis
desta cozinha em Sorriso (MT),
e o efeito moderno fica por
conta das portas superiores em
perfil alumínio com vidros na cor
Simonetto Sorriso (MT)
Simonetto Sorriso (MT)
Reflecta.
Simonetto
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NOVAS LOJAS
Novas
Revendas

No primeiro semestre de 2020, novas
revendas Simonetto iniciaram suas
atividades pelo Brasil nos estados de
Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina,
Bahia e Paraná.
VITÓRIA – ES
SÃO JOSÉ DO CAMPOS – SP
BAIRRO MOEMA, SÃO PAULO – SP
MOGI DAS CRUZES – SP
CHAPECÓ – SC
SERRINHA – BA
SERRA - ES
FOZ DO IGUAÇU - PR

Showroom da revenda de Chapecó (SC)

Showroom da revenda Simonetto de Serrinha (BA)

Showroom da revenda Simonetto de Serrinha (BA)

Showroom da revenda de Chapecó (SC)

ERRATA
Na edição passada (n. 11, de 2020), a
revenda em Cacoal foi erroneamente
identificada como localizada no estado
de Roraima. A cidade fica no estado
de Rondônia. Pedimos desculpas aos
clientes, revendedores e parceiros em
Cacoal pelo equívoco.
Showroom da revenda Simonetto de Serrinha (BA)
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Tendências

5 TENDÊNCIAS NA DECORAÇÃO
PARA OS PRÓXIMOS ANOS

O

início de uma década sempre traz um ar de novidade que, por vezes, acaba sendo traduzido no
modo como as pessoas se vestem, na linguagem que utilizam e até mesmo nas escolhas para a
decoração dos mais diversos ambientes. Normalmente essas mudanças são bem visíveis — basta
analisar a diferença entre os estilos dos anos 1970, 1980, 1990, 2000 ou 2010 para perceber.
Depois de avaliar o que esteve em voga nos últimos anos e as principais novidades do mercado, os
arquitetos já têm algumas apostas para esta nova década. Pensando nisso, trouxemos algumas dicas que
apontam o que estará em alta. Confira:

Estilo americano - Projeto
Elke Fadel. Ponta Grossa (PR)

MAXIMALISMO
Na última década o minimalismo foi fortíssimo, estando muito presente
nos ambientes. Agora, o maximalismo chega para contrapô-lo e criar
um equilíbrio. Bruno Garcia de Athayde, arquiteto da Simonetto, fala
que não se deve deixar um de lado e usar apenas o outro, e sim usá-los
ao mesmo tempo: “o maximalismo traz singularidade e ousadia para

o ambiente, criando algo mais alegre e mais a cara da pessoa, por isso
continuará fazendo tanto sucesso. Porém, é necessário equilibrá-lo
com o minimalismo, para não carregar muito o cômodo, pensando na
organização e circulação.”

Maximalismo - Luana Freire. Ampére (PR)

INSPIRAÇÃO ABSTRATA
O abstracionismo voltará com tudo, prometendo brincar com a
aparência interna do recinto. Apesar de evitar cores muito gritantes,
o mix de estampas e colagens, principalmente em paredes, irá tornar
o espaço mais sofisticado e ousado ao mesmo tempo. A melhor
forma de fazer isso é a partir de azulejos estampados e/ou coloridos,
aplicando-os em apenas uma parede, de forma que não briguem com
o estilo predominante.
DESIGN THINKING
O Design Thinking é pensar na casa ideal para cada um, priorizando
o conforto e a prioridade das pessoas. “Antes, o estilo vinha antes de

tudo, com a beleza do ambiente sempre em primeiro lugar. Agora, a
importância de colocar a praticidade e o aconchego em primeiro lugar
aparece. A tendência é que a arquitetura sejá pensada para quem
faz o uso dela, facilitando a vida do morador e deixando uma área
agradável”, afirma Bruno.

ESTILO AMERICANO
O estilo americano, com a integração de espaços diferentes como cozinha, sala de estar e sala de jantar
veio para ficar. Esse estilo traz cores como branco, tons pastéis e cinza claro para móveis como uma
bancada, que serve de mesa e ilha para o fogão, por exemplo. Já nos pisos e outros móveis, a madeira se
faz presente.
TROPICALISMO
As plantas estarão a todo vapor nessa nova década! Com o bem-estar como base, o contato com a
natureza está aqui para ficar. Bruno declara que essa tendência vem fortíssima para os próximos anos.
Segundo o arquiteto, “o tropicalismo vem com a alta das ‘selvas urbanas’, e terá vários formatos e cores

diferentes. Papéis de parede com plantas e elementos de brasilidade, e até plantas de verdade, em pequenos
pontos, como vasos menores em cima de mesas ou maiores em diversos lugares. Tudo isto estará na moda
em decoração nos anos 2020”.
Simonetto
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O que nossos clientes
estão falando

“

Amamos muito todos os detalhes, e um dos grandes
diferenciais foram os montadores. Todas as etapas são
importantes, mas se não tiver uma execução boa, a gente
sabe que todo o resto fica comprometido. Me encantei com o
trabalho dos montadores, fizeram a coisa acontecer, nossa,
eles são fantásticos… A qualidade do móvel, o cuidado que eles
têm, a impressão que eu tive é que eles estavam montando
para eles, tanto que não falei muito com eles porque eu sabia
que não precisaria ficar em cima, estava tudo tão perfeito que
não era preciso falar nada, ficou muito bom!
Suellen Brandt Madalozzo – Cliente revenda
Simonetto Sorriso (MT)

“

Renata e a Casa Cleo me ofereceram um serviço bem
completo. Eu me senti em casa quando fui resolver detalhes
estéticos e funcionais. Elas coordenaram a obra enquanto eu
estava fora do país. Recomendo o serviço!
Brian Paul Hanson – Cliente revenda Simonetto
Florianópolis (SC)

“

Queria deixar registrada minha experiência com a
Simonetto na compra dos móveis para a minha cozinha.
Sempre acompanhei a Simonetto pelo Instagram,
acompanhava os projetos e sempre achei todos muito
lindos, a qualidade do material muito boa. Eu acompanhava
o processo de produção na fábrica quando mostravam
no Instagram, e essa parte de ter uma fábrica grande me
chamou muito a atenção e me fez procurar a Simonetto. Me
deu segurança sabendo da maior qualidade envolvida. Fiz o
meu projeto com a Camila, pensamos em uma cozinha bem
prática, com bastante gavetas nas quais rapidamente consigo
guardar e pegar tudo com facilidade. A montagem ficou
perfeita, como imaginávamos, e hoje eu estou conseguindo
aproveitar muito mais a minha cozinha e otimizando muito o
meu tempo com os móveis planejados. Gostei muito e espero
posteriormente continuar planejando a minha casa com os
móveis da Simonetto!

“

O Rafael e o Bruno são ótimos, e o Gilberto então nem
se fala! O atendimento deles é muito bom, eu amei meu
projeto. Na primeira vez que falamos com eles, nos mostraram
alguns móveis que estavam para ser montados e vimos que o
material era de primeira!”
Marcela Santana - Cliente revenda Simonetto de São
Paulo (SP)

“

Tive um atendimento impecável, foram na vistoria
de medição antes mesmo de fecharmos o projeto. Fizemos
4 reuniões com quase 4 horas de duração para discutir o
projeto, antes mesmo de fechar, e em nenhum momento
tentaram forçar a venda. Depois do projeto fechado, foram
na vistoria final e me deram várias dicas do que olhar e do
que rejeitar na vistoria. Falando do projeto, o arquiteto Rafael
fez tudo na maior boa vontade, sempre dando muitas dicas.
Atendimento diferenciado mesmo.”
Diego Luíz Astolphi - Cliente revenda Simonetto de
São Paulo (SP)

“

Ficou lindo! Amando cada centímetro do meu móvel.
Agradeço a toda equipe, mas em especial à Manu, que sempre
me atendeu com carinho, amor e atenção. Obrigada!
Elizângela Aparecida Fagundes - Cliente revenda
Simonetto de Campos Novos (SC)

“

Sensacional, tanto na negociação quanto no prazo de
entrega, qualidade do produto, montadores (André e Rafael) e
a presteza, gentileza, atenção e competência da colaboradora
Aline. Super recomendo. Show!
Ana Paula Ruiz - Cliente revenda Simonetto
Kennedy, de Curitiba (PR)

“

Temos uma história de relacionamento com a Casa Cléo
desde que nos mudamos para Florianópolis há 8 anos. Já são
três imóveis decorados com os móveis da casa, sempre com a
atenção, o cuidado e o bom gosto dessa equipe.
O resultado dessa parceria se vê nos detalhes de
acabamento, e a capacidade de entender os desejos do cliente
faz com que a Casa Cléo seja sempre a nossa primeira opção
na escolha dos móveis planejados, criando a atmosfera de
uma arquitetura leve, bonita e de qualidade.

Gostaria de relatar em palavras a satisfação que tive de
negociar com a loja Simonetto Kennedy. O atendimento nota
1000, em especial, do vendedor Claudio Cadernal, que sempre
muito solícito e paciente sempre nos deixou muito à vontade
nas escolhas, tendo feito os projetos da forma que eu e a
minha esposa havíamos planejado.
Quanto ao proprietário, Ricardo nos concedeu o melhor
preço da região e a melhor forma de pagamento, e ao final,
os montadores Sr. Irineu e o Sr. Valdir, que em um passe de
mágica fizeram com que os móveis estivessem todos nos
lugares conforme havíamos sonhado!
Em resumo, a Simonetto da Kennedy é uma família que
nos colocou como parte dela, pois, foi o que senti! Recomendo
aos exigentes e aos que têm bom gosto!

Rosália Almeida Sahlit - Cliente revenda Simonetto
Florianópolis (SC)

Jesaias Romanha - Cliente revenda Simonetto
Kennedy, de Curitiba (PR)

Mariana Pimenta – Cliente revenda Simonetto
Copacabana, Rio de Janeiro (RJ)

“
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Projetos que
transformam
cada milímetro
da sua vida.
Simonetto
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a causa

de permitir que você seja
exatamente quem você é!

Mais personalização,
mais detalhes,
m a i s exc l u s i v i d a d e
e móveis planejados
ainda mais
milimetricamente você.
Em breve.
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