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Há um espaço pensado especialmente para você ter o seu lugar perfeito!

Viver em um condomínio e sentir-se a vontade em todos os ambietes, inclusive nas áreas comuns. 
Essa é a proposta do Bella Vita Residence.

Este residencial foi entregue em dezembro de 2015.

Um espaço aconchegante em uma localização para lá de privilegiada.

Todo o empreendimento é uma extensão do apartamento que você escolheu para viver.

O residencial Bella Fiore foi entregue em dezembro de 2018.
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Projetado para o seu 
bem-estar.
 
Desde a fundação até o 
acabamento, o residen-
cial foi projetado para 
que todos os detalhes 
garantam conforto e 
qualidade de vida para 
seus moradores.

O prazo de entrega 
desse empreendimento 
é junho de 2021.

O ambiente ideal para construir 
as melhores lembranças!

Espaços amplos e com excelen-
te padrão de acabamento.

Tenha o privilégio de morar 
em um residencial completo e 
confortável.

residence

Breve
lançamento

Lançamento
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Acompanhe todas as tendências e dicas daárea de
Arquitetura, Design de Interiores, Construção Civil e Marketing Digital. 

Tenha acesso também a entrevistas com profissionais da área
e muito mais.

Você pode ter acesso a edição anterior,
basta entrar no nosso site www.texempreendimentos.com.br

e ir na opção Blog > Revista ARCHTEX ou
solicite via instagram.

Designers de interiores, arquitetos, engenheiros, comunicadores
ou outros profissionais interessados em publicar projetos
na revista ARCHTEX ou anunciar algum produto/serviço,

devem encaminhar um e-mail para 
marketing@texempreendimentos.com.br.
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A TEX Empreendimentos Imobiliários Ltda é 
uma construtora localizada em Balneário Cam-
boriú, em Santa Catarina. Atua no mercado de 
incorporação e construção de empreendimentos 
residenciais, aplicando inovação, tecnologia e 
conceitos de sustentabilidade. A TEX tem como 
objetivo criar espaços que garantem a total sa-
tisfação de seus clientes, valorizando a cidade e 
buscando sempre por melhorias urbanas e am-
bientais.

Dessa forma a TEX busca construir para um novo 
público, mas mantendo sempre a mesma pre-
ocupação com os detalhes e acabamentos das 
grandes obras.

A construtora nasceu em 2012 para atender uma 
demanda de apartamentos com ótimo padrão 
de acabamento, porém fora da quadra mar, com 
valores mais acessíveis.

O Bella Vita foi seu primeiro empreendimento 
entregue, no ano de 2015, no bairro Ariribá. Atu-
almente a construtora conta com o edifício Bella 
Fiore, entregue em 2018, o Porto di Bari Residen-
ce que está em construção e tem a entrega pre-
vista para junho de 2021, o residencial San Telmo 
que iniciará as obras ainda este ano, e em breve 
será lançado o Bella Cintra Residencial.

Direção Geral
Igor Zamariola
Gerente de Marketing

Capa
Sabrina Cristine Ribeiro
arq.sabrinaribeiro@gmail.com

Comercial
Igor Zamariola
marketing@texempreendimentos.com  /
@texempreendimentos

Diagramação
Zamgardt Studio
zamgard@gmail.com / @zamgardt

Participação
Ana Luísa Reginatto
Catarina Nunes
Arq. Carolina Bitencourt
Arq. Cláudia Stach Allemand
Arq. Daniela Bordignon
Arq. Daniele Cássia Zuqui
Juliana Burgardt
Pamela Fiamoncini
Nayara Santos
Sabrina C. Ribeiro

Assinatura
Igor Zamariola
marketing@texempreendimentos.com.br

Periodicidade Quadrimestral

Expediente
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Nos siga no Instagram
@texempreendimentos
Descubra as novidades sobre 
a TEX, dicas de Arquitetura 
& Engenharia Civil.
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 Com o intuito de transformar um ambiente 
vazio em um espaço confortável e acolhedor, nós 
utilizamos móveis e artigos de decoração. Mas, o que 
de fato é decoração?

 Segundo a definição de Oxford Languages, 
decoração é 1. o ato ou efeito de decorar, 2. conjunto 
de elementos de uma obra de arte ou peça artística 
que apelam aos sentidos (cor) ou despertam sensa-
ções (forma e movimento).

 Na prática, nós podemos dizer que decoração 
é aquilo que colocamos no ambiente, seja ambiente 
casa ou escritório. A partir do momento que definimos

os cômodos, começamos a inserir  os artigos espe-
cíficos como cama para o quarto, sofá para a sala 
e mesa de trabalho para o escritório; e para alegrar 
o espaço e trazer conforto, pintamos as paredes e 
colocamos alguns adereços decorativos como vasos, 
texturas nas paredes, espelhos e outros.

 Nesta edição da ARCHTEX, traremos 3 dicas 
de artigos decorativos que irão mudar a estética dos 
seus ambientes, fazendo com que eles fiquem maio-
res, mais claros e interativos.

Em casa com a TEX
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 Independente do estilo de decoração que você goste ou 
tenha em casa, o espelho pode ser inserido em todos. Ele tem 
a função de maximizar os ambientes, mesmo que ele não seja a 
peça principal da sala.
 
 O espelho é associado com elegância, principalmente 
quando tem um moldura que se destaca - lembrando que desta-
que não significa necessariamente exagero. Ele também pode 
deixar o ambiente mais criativo, brincando com profundidade e 
ângulos.
 
 Caso você tenha algum cômodo pequeno e quer deixar 
ele visualmente maior, fazer uma parede de espelhos pode ser 
uma ótima opção. O reflexo dará a sensação do espaço ser maior 
que do ele realmente é. Este truque funciona em todos os ambien-
tes da casa.
 
 Quando pensamos em decorar o apartamento, ou a casa 
de praia, o hall de entrada acaba não entrando na lista de refor-
ma, e esse canto acaba ficando apagado e sem vida, mas um 
espelho pode trazê-lo de volta à vida. Substitua o quadro por um 
espelho ou coloque um espelho de chão logo na entrada, além de 
não tomar muito espaço, é uma oportunidade para dar os últimos 
retoques na roupa e maquiagem antes de sair de casa.

 Muitas pessoas subestimam o uso dos vasos no design 
de interiores, mas eles fazem os ambiente ficarem mais interes-
santes, originais e elegantes. Você pode traduzir neles as suas 
preferência e estilo de vida. É possível brincar com as texturas e 
cores, assim como o tipo de planta que você terá.
Para vidas mais agitadas você pode optar por plantas e flores 
fáceis de cuidar, e vasos coloridos com texturas divertidas. 
 
 Caso você utilize esse espaço para reuniões mais formais, 
sugiro plantas mais rústicas, como a Palmeira Ráfia, e vasos com 
cores e texturas mais sóbrias - tons de cinza, texturas lisas e for-
mas geométricas.

 Saber qual será a função do vaso é outro ponto a ser con-
siderado antes de decidir qual ter. Você pretende utilizar este vaso 
como artigo decorativo, talvez sobre a mesa de centro ou estante, 
ou ele será o ponto de destaque do seu ambiente?

 Caso você opte por utilizar vasos com intuito decorativo, 
você tem duas formas de usar. A maneira mais comum é o vaso 
abrigando uma planta ou flor, mas você também pode escolher 
utilizá-lo vazio.

Espelhos

Vasos
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 Geralmente os vasos vazios são colocados em 
cima de estantes, bancadas e mesas de centro, e são 
verdadeiras peças de arte, revestidos com pedrarias ou 
pinturas detalhistas.

 Para utilizar planta no vaso é preciso conhecer 
bem o porte dela, assim saberá qual o tamanho ideal para 
o vaso, não comprometendo o desenvolvimento da planta. 
A mesmo dica vale para o uso de flores.

 Algumas pessoas acabam exagerando no tama-
nho e volume de vasos no ambiente. Por mais que alguns 
alegam que seja gosto pessoal, o que precisamos levar em 
consideração é o conforto visual. Às vezes o vaso com flor, 
por ser muito grande, acaba chamando muito a atenção e 
pode dar a sensação que o ambiente seja menor do que de 
fato é.

 Jardim vertical, assim como Urban Jungle, são ten-
dências que muitos adotaram, mas mesmo dentro desses 
estilos de decoração com plantas, o cuidado com o espaço, 
como um todo, deve ser mantido. Os vasos são artigos 
decorativos utilizados para agregar beleza, suavidade e 
descontração no ambiente e não roubar a atenção por total. 
Cuide com isso.

 Existem algumas formas para criar uma parede de 
lousa, talvez a mais conhecida seja a parede de quadro 
negro, mas a parede de lousa também é um excelente 
escolha.
 
 Esta técnica te permite personalizar o ambiente 
com frases, ilustrações, recados, anotações, etc. Você 
pode aplicar em todos os cômodos da casa, fazer do 
tamanho que você preferir e transformar os ambientes em 
espaços funcionais e criativos.

 No momento da construção ou reforma do seu 
apartamento você pode escolher onde estas paredes lou-
sas serão inseridas, mas caso tudo já esteja construído e 
reforma é algo que você não quer fazer por um bom tempo, 
sem problema. Siga estas dicas de como você pode fazer 
uma parede lousa.

 É bom relembrar que há dois tipo e esta primeira 
dica é para a lousa com contact. As lousas feitas com esse 
papel são mais práticas e rápidas para aderir em casa, úni-
co contratempo é que o formato vendido geralmente é em 
peça pequena e exigirá emendas, caso o espaço que você 
deseja utilizar seja muito grande.

Parede lousa
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 O papel contact é adesivo, então 
basta retirar a proteção e aplicar no local. 
Sem grandes segredos. Tenha cuidado, pois 
é comum o papel ficar com bolhas e torto, 
então estique bem e verifique sempre se ele 
está reto.

 No mercado é possível encontrar o 
papel contact de diferente formas e cores. 
Ele pode ser com brilho, semibrilho ou fos-
co, e a cor pode ser transparente, branca, 
verde, azul, etc. Para essa parede você 
precisará dele na versão fosca e a cor fica 
a seu gosto. Indico aplicar um papel na cor 
preta, branca ou transparente, assim você 
poderá escrever com giz ou caneta para 
quadro.

 Outra forma de aplicação é o quadro 
negro (preto ou verde), que é feito através 
da aplicação de tinta fosca. Sempre que for 
aplicar a tinta, isole bem a área que rece-
berá a coloração, protegendo os espaços 
ao redor. Aplique a primeira demão, espere 
secar e aplique novamente, assim a pintura 
ficará uniforme.

Há tintas especializadas no mercado como tinta esmalte 
fosco preta ou verde escolar, mas não se esqueça que no 
parede lousa feita de tinta não tem como utilizar canetas, 
apenas giz e para apagar você precisará de um apagador ou 
de um pano úmido.

 Essas paredes lousas podem ser aliadas durante a 
quarentena. Caso você more com crianças, transformar uma 
parede do quarto em lousa pode ser uma válvula de escape 
para os pequenos, assim eles terão mais um local para que 
eles extravasem a suas energia e trabalhem o lado lúdico.

 Você pode aplicar essas técnicas em um espaço da 
parede da cozinha, para deixar recados e dicas de receitas, 
ou se você trabalha em casa, uma “parede calendário” com 
as tarefas diária é muito interessante.

 Como a tonalidade da tinta é escura, o ideal é cercar 
o local com peças coloridas, assim criará um contraste e 
deixará o ambiente integrado.
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 Você também é uma pessoa que ama plantas, mas não sabe qual é indicada para cada tipo de ambiente? 
Fizemos uma lista com alguns exemplos de plantas indicadas para cultivar dentro de casa e no escritório.

Qual o tipo de planta ideal para ter
em casa ou no escritório?

 Em casa, nós podemos ter plantas tanto no interior 
da residência quanto no exterior da mesma. Para ambientes 
externos as plantas que melhores se adaptam são Cactos, 
Espada de São Jorge e Clúsia.

 Tome cuidado com a regagem. Embora sejam plan-
tas que podem ser cultivadas no jardim, sob o sol e chuva, 
elas possuem alta resistência ao calor. Não precisam ser 
regadas todos os dias ou pode causar o apodrecimento das 
raízes.

 Para ambientes mais fechados, como varandas, 
sacadas ou interno mesmo, você pode optar por cultivar 
Samambaias, Palmeiras Ráfia ou Jiboias.

 Essas plantas são perfeitas para decorar os ambien-
tes internos e criar os jardins verticais. A manutenção delas 
deve ser mais cuidadosa, cultivando-as em ambiente com 
boa iluminação, mas evitando a exposição direta ao sol.

 Quanto a regagem, as Samambaias 
e as Jiboias precisam receber água regular-
mente, contudo, evite “afogar” as plantas. 
Já a Palmeira Ráfia, você pode regar sema-
nalmente ou a cada 15 dias no período do 
inverno.

Em casa
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No escritório
 Muitas vezes acabamos passando a maior 
parte do nosso dia dentro de um escritório, cercados 
de paredes brancas, salas de 3x3 metros, quase 
nenhuma luz natural, pouca circulação de ar, depen-
dendo do ar-condicionado para refrescar o ambiente 
ou circular o ar, e sendo “bombardeados” com sons 
artificiais o dia inteiro.
 A utilização de plantas em ambientes comer-
ciais, como esse exemplo citado, ajuda a suavizar, 
trazer um conforto visual e respiratório ao escritório.

 Um ponto importante para ressaltar é que o 
ar-condicionado resseca a atmosfera do ambiente, 
então é preciso borrifar as folhagens e garantir que o 
solo esteja sempre úmido, mas novamente, cuidado 
para não encharcar demais e “afogar” a planta.

 Algumas plantas que você pode ter em seu 
escritório são a Espada de São Jorge, a Jiboia, a 
Palmeira Ráfia, a Aglaonema, a Comigo-ninguém-po-
de e a Pacová. Essas são plantas de fácil manuten-
ção, regagem semanalmente (caso perceba que as 
folhas estão murchas e o solo seco, rege-as antes), 
e que sobrevivem mesmo a falta de incidência de luz 
solar direta.

 Um destaque especial para a Aglaonema, que é 
uma das mais eficientes para filtrar o ar, e a Pacová, que 
tem uma maior resistência ao ar-condicionado.

Claro, essas são sugestões de plantas, você pode optar 
por outros tipo que te agradam mais. Você também pode 
checar mais informações sobre plantas e estilos de jar-
dinagem na edição anterior da ARCHTEX. Sugiro ler as 
matérias Urban Jungle e Jardim Vertical.



18

 Você já deve ter visto em algum progra-
ma de arquitetura e decoração as paredes de 
tijolos à vista, então você sabe que elas ficam 
lindas e, não sei você, mas eu acho que elas 
passam um ar de ambiente contemporâneo e 
charmoso.

 Tem alguns jeitos de ter esse ar 
contemporâneo e charmoso em casa, e esse 
DIY será um mini tutorial de como fazer a sua 
parede de tijolos à vista.

Parede de
tijolos à vistaDIY

 O primeiro passo será preparar essa parede. Ela 
precisa estar limpa e livre de qualquer umidade, logo evita-
rá dos tijolos descolarem ou aparecer algum tipo de fungo 
e/ou limo.

 As vantagens de ter um projeto como esse é a du-
rabilidade e resistência do material, assim como o conforto 
térmico e a versatilidade do ambiente.

 Para a junta tem 03 tipos, a junta seca, frisada e a 
cheia, e o acabamento pode ter um efeito natural, pátina, 
demolição ou pintado.

 Primeiro é importante lembrar que 
existe a versão papel de parede, que você 
pode colar, mas não aconselho porque por 
mais que tenham vários bem realistas, a 
aplicação pode não ficar bem colada e os 
tijolos acabam ficando fora sem padrão e 
desalinhados.

 Existem duas formas de criar esta 
parede, partindo do zero ou revestindo uma 
parede já existente, mas nessa matéria nós 
iremos nos atentar no revestimento de uma 
parede.
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Junta seca: nessa junta a argamassa 
não fica aparente. O efeito é bem mo-
derno, como se os tijolos estivessem 
sobrepostos, empilhados apenas.
 
Junta frisada: o rejunte aparece, mas 
é retirado o excesso criando uma pe-
quena profundidade entre as peças.

Junta cheia: nesse assentamento o 
rejunte fica nivelado com o tijolo crian-
do uma superfície plana.

Efeito natural: apenas impermeabili-
zado, o revestimento de tijolos é manti-
do na cor original sem cal ou pintura. 

Efeito pátina: o revestimento de tijolos 
é pintado, depois lixado e impermeabi-
lizado. 

Efeito demolição: a parede fica com 
aspecto envelhecido depois de retirado 
o reboco da parede. 

Efeito pintado: os tijolos são pintados 
por completo e não recebe lixamento.

Embora seja um DIY (faça você 
mesmo), sempre indico procurar um 
profissional da área para realizar esse 
tipo de trabalho.
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Afinal, o que é Arquitetura?

 Antes de qualquer coisa, deve-se saber 
que a arquitetura é uma profissão em que você 
deve pensar muito mais no outro do que em si 
mesmo. A Arquitetura é feita para pessoas. Ser ar-
quiteto é poder colocar sonhos no papel, é projetar 
pensando em quem vai utilizar esses espaços. E 
isso se refere muito a qualquer área ou vertente 
que a arquitetura possa abrir. Tornar os ambientes 
agradáveis e funcionais faz parte do trabalho des-
de um urbanista, até um especialista em mobiliá-
rio.

 Extremamente ligada a história, a arquitetura apresenta as peculiaridades de cada país, se 
adequando aos padrões estéticos e as necessidades que cada povo. Um bom exemplo são as estruturas 
em arco. Foram criadas pelos romanos com o intuito de erguer edifícios que atendessem às suas neces-
sidades, tornou-se uma marca forte da arquitetura romana e é uma técnica utilizada até os dias de hoje 
em todo o mundo. Edifícios contam histórias e é com base neles que se pode estudar comportamentos, 
crenças e o estilo de vida de cada região, pois, o ambiente em que vivemos nada mais é que um reflexo 
da nossa vida cotidiana.

 Philippe Daverio, um conhecido crítico de 
arte, disse uma vez: “Arquitetura é a única arte que 
você não pode deixar de sentir. Você pode evitar 
pinturas, você pode evitar a música, você pode até 
mesmo evitar a história. Mas boa sorte se tentar esca-
par da arquitetura”. Arquitetura é isso, é o todo ao seu 
redor. Todo e qualquer espaço construído que ocupa-
mos nasceu de um princípio arquitetônico, urbanístico 
ou paisagístico. A arquitetura surge com o partido de 
organizar espaços, sendo assim, ela nada mais busca 
que o bem-estar.
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 Ser arquiteto é estar em constante 
evolução e saber sempre de tudo um pouco. 
Muito disso é percebido durante a graduação 
em arquitetura e urbanismo, onde se estu-
da desde o surgimento das civilizações até 
tecnologias estruturais de ponta. É preciso 
estudar um fluxo de vias para se projetar uma 
praça, bem como o dia a dia de um hospital 
para tornar os ambientes mais funcionais para 
quem vai utilizá-los. É um curso trabalhoso, e 
que não difere muito da vida profissional. Estar 
atento a todos os detalhes faz parte da rotina. 
Além disso, é necessário ter criatividade. Nem 
sempre se acorda inspirado e com todos os 
problemas de projeto resolvidos, portanto é 
de extrema importância que se busque refe-
rências, atividades que aguçam a criativida-
de como a leitura, o cinema, artes visuais e 
principalmente, estudando outros arquitetos. 
Todo arquiteto imprime um estilo, uma maneira 
de projetar diferente, porém até que se encon-
tre isso, vai ser necessário muita pesquisa e 
prática.

 Nos dias de hoje, pensar em arquite-
tura é pensar em bem-estar. Os edifícios se 
tornam cada vez mais funcionais, o mobiliário 
mais ergonômico, a materialidade mais susten-
tável e uma estética que conta com a tecno-
logia. Nada é impossível de ser executado, 
porém antes se pensa muito mais no usuário. 
Estamos constantemente buscando por con-
forto, praticidade e estética, e a arquitetura tem 
toda a responsabilidade de deixar a vida mais 
confortável, prática e, claro, mais bonita.

Carolina Bitencourt
Arquiteta e Urbanista

carolina.sbiten@gmail.com
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Quem faz arquitetura
pode se especializar em que?

 Engana-se quem pensa que um arquiteto faz apenas decoração, casas e edifícios. O proces-
so de graduação na área é longo e difícil. O currículo acadêmico de um arquiteto e urbanista transita 
em diversas vertentes e áreas. Os três principais pilares da profissão são baseados na arquitetura, 
urbanismo e paisagismo. A partir disso muitas outras especializações podem surgir e estão aptas a 
receber estes profissionais.

Desenvolvimento de Projetos
 O desenvolvimento de projetos arqui-
tetônicos é a base de qualquer profissional, 
porém existem muitos escritórios e empresas 
que são especialistas em desenvolver exclu-
sivamente projetos. Sejam eles residenciais 
uni e multifamiliares, comerciais ou até mesmo 
obras de cunho público. É de responsabilidade 
deste profissional encontrar soluções que se-
jam sustentáveis, estejam dentro das normas, 
sejam funcionais e esteticamente agradáveis. 
Quem escolhe trabalhar com o desenvolvimen-
to de projetos também fica responsável pela 
aprovação do mesmo e é responsável técnico 
pelo projeto arquitetônico dentro dos setores 
públicos.

Acompanhamento e Administração de Obras
 A etapa de acompanhamento e administração 
da obra começa após a entrega do projeto executivo. 
O profissional especialista nesta área cuida de todo 
o desenvolvimento e execução da obra. Cabe a ele 
administrar e tomar decisões recorrentes do canteiro de 
obra, garantindo que tudo saia conforme o projeto arqui-
tetônico e dentro do tempo determinado. Esse profis-
sional também é responsável por garantir a segurança 
de trabalho durante todo o processo de execução, bem 
como a compra de materiais e fiscalização de todas as 
etapas da obra.

Planejamento Urbano
 Planejamento Urbano é uma área que demanda muito estudo dentro 
da grade acadêmica do profissional. Poucos acadêmicos costumam seguir 
por esta vertente, porém ela oferece um leque de opções e especializações. 
O profissional que escolhe trabalhar com urbanismo geralmente atua dire-
tamente com os setores públicos e está sempre conectado com questões 
políticas. Cabe ao urbanista o planejamento e remanejamento de bairros, 
trânsito, plano diretor, zoneamento e tudo que se refere a organização espa-
cial de uma cidade. O profissional também é capaz de atuar em loteadoras, 
atuando desde o parcelamento do solo até o projeto de bairros e condomí-
nios privados. A área acadêmica também é bastante procurada pelos urba-
nistas, não só para trabalho direto em sala de aula mas também atuando em 
pesquisas sobre crescimento, expansão e tendências das cidades.
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Paisagismo
 A arquitetura em geral sempre deve bus-
car uma harmonia entre o homem, o construído 
e o ambiente natural. O profissional paisagista 
projeta ou recupera espaços verdes de uso pú-
blico ou privado. Áreas públicas, jardins, praças, 
parques, infraestrutura urbana e paisagens são 
alguns dos espaços que podem ser projetados 
por arquitetos com habilitação em paisagismo. É 
importante lembrar que boa parte do trabalho do 
paisagista se dá em conjunto com biólogos, agrô-
nomos, engenheiros florestais e topógrafos.

Restauração de Edifícios
 O profissional formado em arquitetura 
e urbanismo também pode atuar na restaura-
ção e manutenção do patrimônio histórico. É 
importante o grande conhecimento e contato 
com história e pesquisa. Esta área da arquite-
tura possui diversas leis e códigos de conduta 
e restauração, ou seja, até onde se pode man-
ter e restaurar edifícios históricos. Profissionais 
desta área enfrentam grandes dificuldades 
dentro dos órgãos públicos que nem sempre 
apoiam financeiramente o patrimônio histórico. 
Não só de edifícios o trabalho deste profissio-
nal se limita, restauram também documentos, 
objetos e obras de arte no geral.

Design de Mobiliário/Interiores
 A área de interiores se mantém mui-
to em alta no mercado. Muito mais que criar 
móveis e ambientes esteticamente agradáveis, 
o profissional que trabalha neste ramo busca 
sempre otimizar espaços, busca pela funciona-
lidade e ergonomia dos ambientes e móveis, e 
estar sempre atento às tendências. Um projeto 
de interiores engloba toda a parte de marcena-
ria, móveis soltos, iluminação, revestimentos e 
decoração. Um dos maiores desafios desta área 
é unir o ambiente já construído com as vontades 
e necessidades do cliente. Também é possível 
trabalhar exclusivamente com o desenvolvimen-
to de móveis soltos como cadeiras, poltronas, 
mesas, entre outros.

 Luminotécnica
 O profissional especializado nesta área trabalha 
com projetos de iluminação de pequeno a grande porte. O 
Lighting Designer, como são chamados estes profissionais, 
buscam valorizar e despertar sensações nos ambientes 
através da luz. Podem projetar desde espaços internos, 
residenciais, comerciais, fachadas e jardins até espaços 
para grandes eventos como, por exemplo, estádios. Fa-
tores como conforto ambiental, iluminação natural, custos 
e tecnologia são levados em consideração nos projetos 
luminotécnicos.

Comunicação Visual
 Devido a grande bagagem estética, profissionais arquitetos podem se 
especializar ou trabalhar diretamente com comunicação visual. O trabalho pode 
ir desde a criação de identidade de uma empresa até dentro do urbanismo, 
analisando assim a poluição visual das cidades e dos ambientes históricos. 
Cenografia também entra dentro desta especialização, sendo responsabilidade 
do profissional o projeto de cenários para cinema e teatro.
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Tecnologia da Construção
 A tecnologia da construção vai muito além da 
criação, pesquisa e teste de novos materiais e mé-
todos construtivos. O arquiteto pode trabalhar nesta 
área visando a otimização dos processos, levando em 
consideração mão de obra, tecnologia disponível e 
cronograma.

Fotografia
Uma boa fotografia é um conjunto de fatores como: 
luz, cor, composição, estética e texturas. Grande par-
te dessa bagagem é rotineira na vida de um arquiteto. 
O profissional deve estar sempre atento aos detalhes 
e buscar o diferencial do projeto em cada enquadra-
mento. A área tem crescido bastante principalmente 
por conta das mídias sociais, onde colegas de pro-
fissão buscam um bom material de divulgação para 
seus portfólios online e redes.

Especialista em BIM
 A especialização em BIM (Building Information 
Modeling) é a grande nova aposta para o profissional 
do futuro. Esta demanda se dá pela exigência do mer-
cado em ter modelagens de projeto mais detalhadas 
em um período menor de tempo. Um especialista em 
BIM pode trabalhar diretamente com a modelagem e 
o desenvolvimento de softwares mas também pres-
tando consultorias para empresas que estão migrando 
para esta nova modalidade. Este profissional deve ter 
conhecimento de projeto, tecnologia da construção e 
ter competências em organização.

Designer de imagens em 3D
 Assim como o BIM, outra grande 
aposta para a profissão são os especialistas 
em modelagem e imagem 3D. O mercado tem 
exigido cada vez mais realidade nos projetos. 
Uma imagem bem feita pode ser capaz de 
vender todo um projeto. O profissional deve 
ter conhecimento profundo em modelagem, 
iluminação, estar atento aos melhores e mais 
atualizados softwares de renderização além 
de pós-produção de imagem. A etapa de mo-
delagem e renderização de um projeto ocupa 
um grande espaço de tempo dentro dos 
escritórios, por isso é muito comum que as 
empresas terceirizem este trabalho, fazendo 
desta especialização uma grande tendência 
no mercado.

Design de Video Games
 Um jogo de video game oferece uma 
infinidade de cenários. É aí que o arquiteto 
pode trabalhar: criando, desenvolvendo e mo-
delando os cenários de jogos e de persona-
gens. São necessários grandes conhecimen-
tos em modelagem, softwares 3D, criatividade 
e raciocínio espacial.

Carolina Bitencourt
Arquiteta e Urbanista
carolina.sbiten@gmail.com
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Breve lançamento
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Cores primavera/verão 2021
 A cada ano temos uma cor que se destaca 
e a cada temporada também. A proposta do instituto 
Pantone para a temporada primavera/verão 2021 são 
10 tons de cores inspiradas na natureza. A ideia é que 
essas cores nos encorajem a sermos mais criativos e 
termos um bom humor.

“As cores para a Primavera/Verão 2021 são tons 
extraídos da natureza, cores que reforçam nosso 

desejo por tonalidades flexíveis que funcionem o ano 
todo. Infundidas com uma autenticidade genuína que 

continua a ser cada vez o mais importante”.
- Leatrice Eiseman (diretora executiva do Pantone 

Color Institute).

 A Pantone é a principal empresa que 
pesquisa cores no mundo. O sistema de cores 
da Pantone é hoje o padrão na indústria gráfica 
e têxtil para especificação e controle da cor.

 Durante a edição da New York Fashion 
Week Spring/Summer 2021 a Pantone lançou 
essas 10 cores, que por sua parte são proposi-
talmente vibrantes para chocar e se contrapor a 
esse momento de pandemia em que estamos. 
Especialistas de moda e tendências dizem que 
um dos possíveis motivos para esses tons ale-
gres e vivos, pode ser o contraste com os tons 
melancólicos e simplistas que utilizamos nas



29

roupas do nosso dia-a-dia de trabalho via home office. 
Um sopro de vida, luz e esperança que nos falta.
 A pandemia trouxe um caos ao mundo e à vá-
rios setores da indústria. A empresa WGSN, autoridade 
global em tendências de consumo e design, em parceria 
com o catálogo de cores Coloro, investiu em um estu-
do sobre cores que estarão em alta e chegou em um 
conceito parecido com a proposta da Pantone. Segun-
do a WGSN, os tons serão guiados por uma busca de 
energia e equilíbrio.

“As cores para a temporada combinam um nível de conforto e casualidade 
com faíscas de energia que nos encorajam e elevam nosso bom humor”

- Leatrice Eiseman.

 Outra adição feita pelo instituto foi a atu-
alização das cores clássica. As Novas Clássicas, 
como estão sendo chamadas, “são ao mesmo tem-
po indicadas como cores sólidas, usadas de forma 
audaciosa, ou servem de base para uma narrativa 
rica em cores”. (EISEMAN, L. 2020)
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1) Marigold
Pantone 14-1050
R 254 G 174 B 81 / #FEAE51

Um amarelo reconfortante, infundido de laranja 
dourado, traz uma presença calorosa.

2) Cerulean
PANTONE 15-4020 
R 152 G 178 B 209 / #98B2D1

A cor do céu num dia sereno e cristalino.

3) Rust
PANTONE 18-1248
R 179 G 95 B 68 / #B35F44

Um tom de ferrugem inspirado na terra, emble-
mático das folhas de outono, nada característi-
co de uma paleta de primavera.

4) Illuminating
PANTONE 13-0647
R 243 G 223 B 77 / #F3DF4D

Amável e alegre, um amarelo otimista traz a 
promessa de um dia ensolarado.

5) French Blue
PANTONE 18-4140
R 48 G 120 B 180 / #3078B4

Uma cor azul emocionante que lembra um 
cenário em Paris na primavera.

11) Inkwell
PANTONE 19-4016
R 67 G 72 B 82 / #434852

Um azul profundo, intenso e enegrecido.

12) Ultimate Grey
PANTONE 17-5104
R 150 G 155 / #96999B

Um cinza silencioso encoraja nossa sen-
sação de confiança e durabilidade

13) Buttercream
PANTONE 11-0110
R 240 G 227 B 206 / #F0E3CE

O suave Buttercream é um delicioso 
creme esbranquiçado casual e simples.

14) Desert Mist
PANTONE 14-1127
R 224 G 181 B 137 / #E0B589

Simulando imagens de areias em movi-
mento se desfazendo em pó.

15) Willow
PANTONE 16-0632
R 157 G 145 B 90 / #9D915A

Um dossel verde que se revela e se 
esconde.

6) Green Ash
PANTONE 13-0117
R 159 G 219 B 173 / #9FDBAD

Um verde mentolado que refresca e acalma.

7) Burnt Coral
PANTONE 16-1529
R 236 G 139 B 131 / #EC8B83

Burnt Coral é um convite expressivo e sociável.

8) Mint
PANTONE 16-5938
R 0 G 167 B 121 / #00A779

Saborosa menta, que nos refresca e restaura.

9) Amethist Orchid
PANTONE 17-3628
R 147 G 105 B 168 / #9369A8

Uma cor floral entre ametista e orquídea, revela um toque 
único.

10) Raspberry Sorbet
PANTONE 18-2043
R 205 G 74 B 119 / #CD4A77

Uma tentação vivificante como sorbet de framboesa.



32

 No ano de 1948, sete jovens de países 
diferentes se reuniram para criar um projeto que 
tinha como objetivo construir uma consciência 
multicultural entre países, e assim evitar conflitos. 
Com o plano estruturado foi fundada a Associação 
Internacional de Estudantes de Ciências Econômi-
cas e Comerciais (AIESEC). A ideia surgiu após a 
2ª Guerra Mundial.

 A AIESEC é uma organização não política, 
independente, sem fins lucrativos, gerida totalmente 
por jovens, e é considerada o maior movimento de 
liderança jovem no mundo. A corporação visa o desen-
volvimento pessoal e profissional de jovens através de 
programas de trabalho em equipe, liderança e inter-
câmbio.

 AIESEC é considerada o maior movimento de liderança jovem no mundo.

 Atualmente a AIESEC abrange mais de 120 
países, e realiza ao todo mais de seis mil intercâm-
bios por ano através de parceria com mais de 100 
organizações. Tudo isso para potencializar o de-
senvolvimento da liderança nos jovens pelo mundo 
todo.

 A Organização tem auxílio consultivo do 
conselho Econômico e Social das Nações Unidas 
(ECOSOC), e é afiliada com a UN DPI (Departa-
mento de Informação Pública das Nações Unidas). 
Membros do ICMYO, são reconhecidos pela Or-
ganização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO).

 AIESEC era originalmente a sigla para As-
sociação Internacional de Estudantes de Ciências 
Econômicas e Comerciais (Association Internationale 
des Étudiants en Sciences Économiques et Commer-
ciales), porém já não é usado dessa forma, mas agora 
apenas como nome da organização.
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 A AIESEC possui alguns programas que visam desenvolver a liderança de jovens, potencia-
lizando e amplificando as suas habilidades, tais como: Voluntário Global (GV), Talento Global (GTa) e 
Global Teacher (GTe).

Programas

 Um dos projetos da AIESEC voltado 
para a área da Educação é o Linkage, ele é 
realizado na Bolívia em La Paz e dura seis 
semanas. Neste projeto o jovem atua como 
auxiliar dos professores no desenvolvimento 
de suas atividades. Esse contato além de 
proporcionar troca de experiências culturais, 
agrega valor nas relações entre os intercam-
bistas e o país que o acolheu.

 O Talento Global e o Global Teacher, é um 
intercâmbio de média ou longa duração voltado 
para o lado profissional, podendo ou não ser re-
munerado. Ambos são projetos que geram opor-
tunidades para impulsionar a carreira profissional 
inserindo esses jovens no mercado internacional de 
trabalho.

 O Voluntário Global é uma expe-
riência voluntária em Ongs, escolas ou 
fundações em diversos países, que tem 
como finalidade envolver os jovens inter-
cambistas as ações culturais do país que 
os acolhe.

Educação
 Já o programa Ativa, voltado a 
Redução das Desigualdades, acontece em 
Portugal. As ações do projeto visam dar apoio 
e realizar atividades em lares para idosos, 
gerando aos intercambistas senso cultural, 
responsabilidades e troca de experiência de 
vida.

 Todos os projetos são vinculados aos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas (ONU) e possuem grande



34

 O escritório da AIESEC em Balneário Camboriú trabalhava 
com o programa Voluntário Global, e ao todo foram realizados cerca 
de 450 experiências de intercâmbio. A AIESEC em BC recebeu mais 
de 200 intercambistas para realizar trabalhos nas ONGs, fundações 
e escolas locais.

 Infelizmente o escritório foi fechado neste último semestre 
de 2020, mas próximo a nossa região também há o escritório de Flo-
rianópolis e Blumenau, que realizam os programas Voluntário Global 
e Talento Global.

Balneário Camboriú

 potencial de impacto no mundo. Os projetos têm duração de seis 
a oito semanas e podem incluir acomodação e refeição para os 
intercambistas

  Se você deseja ter troca culturais, aprender um novo idioma, 
conhecer pessoas e fazer a diferença no mundo, o programa Volun-
tário Global da AIESEC te proporciona tudo isso. Saiba mais em:
www.aiesec.org.br

Nayara Santos
Jornalista
nayarasantosjornalista@gmail.com
@ssantosnayara
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A MK Som e Imagem tem como foco prin-
cipal o atendimento personalizado, aliando 
equipamentos de primeira geração com 
instalações altamente profissionalizada. A 
empresa é especializada no ramo de áudio, 
vídeo, automação e segurança.

Automação Residencial, Predial e Corporativa | Home Theater

Som Ambiente | CFTV | Alarme | Sistema de Controle de Acesso 

Execução de Prevenção Contra Incêndios | Consultoria Técnica | laudos Técnicos

47 3360 8501 | 47 9 9931 4521
Casahall Design District | Avenida do Estado, 4770 - Balneário Camboriú/SC

mksom.com.br                                    mk.som.e.imagem.bc
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Did you know?
Origem das guirlandas

 Há quem conte que as primeiras men-
ções datam do tempo da Grécia Antiga, quando 
o povo grego as colocavam nas portas de suas 
casas como sinal de boas-vindas aos seus 
deuses pagãos, sendo uma forma de atraí-los 
para suas casas e conseguir a benção. Alguns 
anos à frente na história, em Roma, a guirlanda 
significava um “sinal” de saúde, e era normal pre-
sentear alguém com essas coroas como forma 
de desejar saúde. Os romanos acreditavam que 
presentear com um ramo de planta trazia saúde.

 Após a passagem de Cristo, a relação 
entre Guirlanda e Natal começou a ser vista. 
As pessoas passaram a utilizar folhas de aze-
vinho da paixão de Cristo e colocavam nas 
portas para lembrarem do sofrimento que ele 
passou. 
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Did you know?
Tinta Super White:
tinta que reflete 95,5% dos fótons que a atingem.

 Atualmente é possível encontrar a tinta Vantablack, que é considerada a tinta 
mais escura existente no mercado. Ela absorve mais de 99,96% da luz solar, deixando 
apenas 0,035% da luz visual escapar. 
 
 Esta tinta Super White age da maneira oposta, repelindo praticamente toda a 
luz que a atinge. Os objetos pintados com essa tinta quando expostos a luz solar direta 
ao invés de aquecer eles conseguem manter a temperatura, ficando mais frios que a 
temperatura à sua volta.

 Essa descoberta pode ser uma nova forma de controlar a temperatura dentro 
dos edifícios, pois as atuais tintas disponíveis no mercado, que possuem esse propó-
sito, conseguem refletir de 80% a 90% da luz do sol e não são capazes de diminuir 
significativamente a temperatura do ambiente.

 A pesquisa, e o desenvolvimento desse composto/tinta, foi realizada com intuito 
de encontrar uma forma de resfriamento passivo do ambiente que fosse mais eficiente 
do que um ar condicionado ligado. Algo que não fosse poluente ou consumisse o míni-
mo possível de energia, e bom, a tinta é uma excelente solução.

 A Super White foi feita com cargas de carbono de cálcio de alta concentração 
de partículas e ampla gama de tamanhos. A matriz da SW também possui um pico de 
ressonância vibracional, garantindo assim que uma quantidade grande de calor seja 
refletida.
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 O m  das grandes cidades estão cada vez mais 
caros, e os espaços disponíveis para a construção dos 
edifícios estão cada vez mais escassos e menores. As 
construtoras precisam aproveitar o máximo do espaço 
possível, criando ambientes incríveis, confortáveis e 
úteis.

 Caso você considere o seu imóvel pequeno, 
tem algumas dicas que você pode seguir para deixá-lo 
com uma aparência maior. Não é magia, é design de 
interiores.

1) Assim como foi citado anteriormente nesta mesma 
edição, uso de espelhos é super importante. Você pode 
cobrir uma parede com espelhos, dando assim uma 
ilusão que o cômodo é o dobro do tamanho real. Além 
de refletir o ambiente ele também refletirá luz, tornando 
o espaço mais iluminado e “vivo”.

Nem tudo é o que parece ser...
2) A cor utilizada no ambiente será uma aliada ou uma 
inimiga. Dê preferência para cores claras, como o bran-
co, pois elas refletem mais a luz e dão essa sensação 
de um cômodo mais aberto e arejado. 

3) Papel de parede também auxilia na ampliação visual 
do ambiente. Aposte em listras verticais ou horizon-
tais, pois assim como nas roupas, as listras na parede 
ajudam a dar essa mesma sensação de comprimento. 
Caso você tenha um pé direito baixo, uso linhas verti-
cais, caso queira ampliar a largura, utilize linhas hori-
zontais.objetos sem grande fluxo de uso e organizar os 
ambientes.

4) Luz é fundamental para o ambiente, não apenas por 
questão de espaço, mas sim por questões de saúde. 
Permita que a luz adentre o espaço, seja por janelas, 
portas, basculantes ou até mesmo luzes artificiais. Prio-
rize iluminação natural.

2
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5) Opte por uma decoração minimalista, mas 
caso você já tenha todo um mobiliário e artigos 
decorativos, invista na limpeza do local. Pare-
ce algo bobo, mas manter o ambiente sempre 
limpo e organizado é essencial. A bagunça, ou 
o acúmulo de coisas, faz com que o visual do 
espaço fique pesado e passe a impressão de 
ser ainda menor. 

6) Caso você tenha muita coisa e não quer se 
desfazer delas, você pode escolher uma forma 
de armazenamento. Sabe aquelas caixas orga-
nizadoras? Então, esse tipo de armazenamento 
é ótimo para esconder objetos sem grande fluxo 
de uso e organizar os ambientes.

 Você pode utilizar caixas, potes, ban-
cos, baús, etc. Nas lojas de decoração você 
encontra opções incríveis, mas também pode 
comprar em lojas de artigos diversos. Existem 
modelos com textura, estampas e cores diferen-
tes. No quarto você pode usar um banco-baú no 
pé da cama.
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/ Design Gráfico
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/ Inbound Marketing
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/ @zamgardt
/ zamgardt@gmail.com
/ +55 47 997 121 348

desde 2017
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 Transforme seus ambientes em espaços mais alegres, convidativos e modernos. Liberte sua criativida-
de e seu lado artístico com a construção de desenhos geométricos na parede da sua sala, quarto ou escritório.

Paredes Geométricas

O passo a passo é simples, você precisará 
apenas tinta, pincel e fita adesiva.

Passo 01: Escolha a parede e a(s) cor(es) 
que você deseja utilizar.

Passo 02: Com a fita adesiva delimite os 
espaços em que você pintará.

Passo 03: Esse passo é opcional, pois depen-
derá do seu gosto pessoal. É possível criar 
figuras com ou sem bordas.

Passo 04: Pinte os pontos selecionados 
na parede. Passe mais de uma demão se 
necessário.

Passo 05: Após secar, tire a fita e faça al-
guns retoques necessários.



44

Era uma vez um reino longínquo, que poucos 
sabiam de sua existência e muito poucos tinham 
coragem de desbravar seus territórios. Essa terra 
ficou conhecida como Novo Mundo… As animais 
e povos nativos viviam em harmonia e total isola-
mento do que havia de mais moderno na época, 
mas tudo mudaria com a chegada dos grandes 

desbravadores do desconhecido [...]

Castelos Brasileiros

 Nosso país seria um cenário perfeito para 
filmes desse gênero. Temos paisagens magnífi-
cas, fauna e flora que nos deixam boquiabertos. 
Única coisa que falta é um reino com reis e rai-
nhas, castelos maravilhosos e dragões protegen-
do torres.

 Bom, a ciência não comprovou que 
dragões, como aqueles que vemos nos filmes 
do Harry Potter, realmente existiram, então não 
teríamos como reproduzir na vida real. Contudo, 
reis e rainhas podem ser interpretados por ato-
res nacionais e isso o Brasil tem vários e, sendo 
muito humilde, temos uma das melhores gamas 
de artistas de novelas e cinema do mundo. E para 
finalizar, as histórias poderiam ser reproduzidas 
em uma dos mais de 20 castelos que temos no 
território brasileiro. 

 Isso mesmo, temos vários castelos cons-
truídos aqui no Brasil. Estas construções não são 
muito divulgadas na mídia, por isso acabamos 
conhecendo as moradias de grandes monarcas 
europeus e não conhecemos um terço desses 
monumentos.

 Muitos dessas construções tiveram influ-
ência pela colonização europeia. Os imigrantes 
vinham de países distintos, para todas as regiões 
do Brasil, e trouxeram suas tradições e seu estilo 
arquitetônico, por isso o design dos castelos são 
diferentes - no sul e norte do país.

 Conheça agora alguns destes castelos:

Quem disse que reinos encantados só existem na 
Europa?
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Vila Medieval
São josé dos Campos / SP

Castelo de Itaipava
Petrópolis / RJ

Castelo do Café
Manhuaçu / MG

Castelo do Batel
Curitiba / PR

Castelo de Pesqueira
Pesqueira / PE

Castelo Zé dos Montes
Natal / RN

Chateau Lacave
Caxias do Sul / RS
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 Quem pensa que arquitetura projetada para 
ambientes saudáveis cabe somente aos espaços de 
saúde, como clínicas e hospitais, está enganado. A ar-
quitetura influencia na saúde das pessoas muito mais 
do que imaginamos. Vivemos isto na prática em 2020 
devido à pandemia de COVID-19. Quem imaginaria 
que para entrar em casa, deveríamos usar álcool em 
gel, deixar seus sapatos e roupas usadas na entrada? 
No lugar do ar condicionado, abrir as janelas nunca foi 
tão importante quanto agora!

A arquitetura &
as doenças

Obra do Arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé)

 Arquitetos do mundo todo estão projetando 
e idealizando o mundo pós pandemia. De fato, muita 
coisa vai mudar, como acesso aos aeroportos, even-
tos, feiras, etc. Mas não é de hoje que doenças infec-
tocontagiosas mudaram os cenários da arquitetura 
mundial. Na pandemia da gripe espanhola em 1918, 
relatos históricos falam do início da preocupação 
do design e arquitetura com a saúde das pessoas. 
Ambientes e mobiliários minimalistas foram implemen-
tados pelo arquiteto francês Le Corbusier para facilitar 
a higienização e praticidade, e até hoje são referên-
cias para nós, designers e arquitetos. Outra corrente 
fora difundida na Europa, onde crianças tinham aulas 
a céu aberto para não se aglomerem em espaços 
fechados.

Reprodução: AIA/CASACOR

Reprodução: Curl la Tourelle Head e Dezeen/CASACOR
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Stach Bordignon Arquitetura
@stachbordignonarquitetura

arquitetura@stachbordignon.com.br
(47) 3366 0809

 Será que teremos um retorno aos ambien-
tes minimalistas? Viveremos em ambientes que 
lembram os cenários do desenho animado “os 
Jetsons”? As superfícies não serão mais tocadas e 
teremos sensores para tudo? Não sabemos ainda, 
mas temos uma certeza: a casa continuará sendo 
nosso porto seguro.

 A arquitetura também pode influenciar na 
prevenção de doenças. Ambientes projetados com 
ventilação cruzada evitam doenças respiratórias, 
alergias como rinite, sinusite, tosse e asma. Assim 
como espaços ensolarados e com iluminação 
adequada - natural e artificial - influenciam no 
emocional dos seus usuários, como regulam o ciclo 
circadiano de vigília/sono e melhoram o desempe-
nho nas atividades.
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Suíte Gold Concept   
 As suítes são sempre os cômodos 
responsáveis por promover o maior conforto 
da casa e também onde encontramos os 
traços mais marcantes da personalidade do 
usuário. Pensando nisso e atendendo ao 
perfil do cliente – um casal que ama viajar, ler 
e assistir séries – a proposta da Suíte Gold 
Concept inclui uma biblioteca, em um canti-
nho aconchegante para uma leitura tranquila.

 Seguindo o estilo contemporâneo, a 
sofisticação se faz presente no espaço. Com o 
uso de cores claras e neutras, a leveza trans-
parece e torna o ambiente ainda mais acolhe-
dor. 

 O painel personalizado com o toque 
requintado do dourado e o destaque de espe-
lhos, proporciona ao usuário uma experiência 
única através dos formatos geométricos abs-
tratos que brincam com a ideia dos volumes 
saindo da parede.
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 A composição de materiais utiliza-
dos, tais como as placas de ACM branco, 
espelhos, filetes dourados e fitas em LED, 
criam uma atmosfera completamente dife-
renciada com a sensação de volume das 
formas.

 A iluminação geral feita de forma 
indireta com a sanca, e a luminária de piso 
posicionada estrategicamente para auxiliar 
na leitura, permitem que o casal desfrute 
do espaço sem ofuscamento ou cansaço 
visual.

 Além disso, a poltrona em linho 
complementa a proposta, abraçando o usu-
ário com tudo aquilo que ele mais aprecia.

Sabrina C. Ribeiro
Estudante de Arquitetura

arq.sabrinaribeiro@gmail.com
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3 dicas de autoestima no trabalho

 Quando você tiver que tomar uma 
decisão, seja firme. Mostre-se confiante da sua 
palavra e ações. Não demonstre atitude nega-
tivas quanto ao seu direcionamento. Seja ob-
jetivo. Com esse tipo de atitude você ganhará 
o apoio dos colegas e poderá liderar um time, 
sem que ninguém questione sua autoridade.

 Sua responsabilidade na empresa é 
cumprir seu trabalho, gerar resultados po-
sitivos, auxiliar no processo de crescimento 
companhia; e não ser Mister/Miss simpatia 
e cordialidade. Lógico… ser educado, ser 
empático, solidário e afetuoso é sempre um 
comportamento esperado pela empresa e 
pela sociedade também, mas isso não signifi-
ca deixar de realizar determinada ação da sua 
função, por medo de magoar ou se indispor 
com algum colega ou supervisor.

 A palavra que poderia resumir seria 
Profissionalismo. O que é certo a ser feito e 
não o que convém apenas.

 Todos os funcionário tem o direito de 
expressar sua opinião dentro da empresa, mas 
lembre-se, há uma diferença entre opinar e im-
por. Cuide disso.

 Apresente suas ideias. Exponha seu 
pensamento. Não tenha medo de discordar. 
Mostre a todos qual seu ponto de vista. Muitas 
ideias boas são perdidas porque a pessoa tem 
vergonha ou medo de expor o que pensa.

 Durante o processo, diga o porquê sua 
ideia ou forma de fazer é a mais indicada. Não 
basta apenas dizer “porque sim/não”, é preciso 
mostrar os dados ou algo que sustente a sua 
afirmação.

 Saiba que trazendo esses complementos 
a sua fala, a sua voz não será apenas ouvida, e 
sim considerada. 

Seja confiante

Pare de querer agradar
a Deus e ao mundo

Faça sua voz ser ouvida, 
e melhor, ser considerada

Juliana Burgardt
RH na construtora CIAPLAN 

RH na construtora Brava Beach
@juburgardt
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Design de Interiores na 
quarentena

 Logo no início da pandemia do novo 
Coronavírus, grande parte da população 
entrou em quarentena e, logo após um tempo 
de reclusão, muitas empresas tiveram que 
se adaptar e mudar a forma de trabalhar. As 
pessoas (que puderam) passaram a trabalhar 
e estudar em casa.

 Quando levávamos a nossa vida nor-
malmente no começo do ano, já era costume 
passar em torno de 08 horas no escritório, 02 
horas no café e almoço, 02 horas no trânsito/
trajeto casa-trabalho-casa e apenas 10 horas 
em casa, sendo que desse tempo 06 horas a 
gente passa dormindo, sobrando apenas 04 
horas.

 Por causa da rotina corrida, nós não 
aproveitamos de fato nossa casa. Quando 
tivemos que permanecer longas horas nela, 
saindo apenas em casos emergenciais, come-
çamos a prestar mais atenção aos detalhes 
que nós gostávamos ou não, tanto em sua 
decoração quanto na estética arquitetônica.

 Uma das tendências que surgiu no 
mercado imobiliário são busca por apartamen-
tos maiores e com sacada, ou um área exterior 
que seja privada. O espaço aberto fez falta, 
assim com a luz do sol e a brisa fresca.

 Novos mercado surgiram a partir 
dessas “descobertas”. Tendências em diversas 
áreas, e nesta matéria você poderá ver alguns 
exemplos dessas tendências que surgiram no 
Design de Interiores quanto ao espaço e deco-
ração.

• Plantas no apartamento: As plantas e flores 
trazem um frescor ao ambiente, renovando o ar e 
ajudando a deixar a temperatura agradável. 

• Flores secas: Quem gosta de uma decoração 
mais rústica, as flores secas são uma excelente 
alternativa para ter em casa. Você pode fazer 
lindos arranjos de capim-dos-pampas seco por 
exemplo. 

• Jardim vertical: Para criar um jardim vertical 
você não precisa ter uma parede grande ou uma 
sacada, faça do seu jeito. Escolha um canto e 
seja criativo. Você pode utilizar um suporte para 
instalar as plantas ou apenas pendurá-las. 

• Design industrial: Uma decoração mais despo-
jada e simplista. Uma grande parte das pessoas 
que se interessam por design de interiores e 
arquitetura costumam gostar desse estilo. 

• Ideias de design para a cozinha: Sendo um dos 
locais da casa que as pessoas mais passam o 
tempo, ela não pode faltar na lista da renovação. 
Uma cozinha nova, decorada e cheia de utensí-
lios é irresistível. As ilhas para a cozinha são as 
queridinhas dos master chefs de plantão, assim 
como os fogões e fornos lançados recentemente 
no mercado. 

• Cantos pessoais: Com essa quarentena e o 
fato de todo mundo estar em casa o tempo todo, 
a privacidade e o tempo para si mesmo são 
escassos. Ter um canto seu para relaxar, ler um 
livro, meditar ou apenas ficar sozinho em silência 
é fundamental.
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A importância da 
orientação solar
na Arquitetura

 A orientação solar na Arquitetura é a 
forma como a luz do sol incide sobre os edifícios 
e é um aspecto muito importante a ser analisado 
na hora de construir uma casa, edifício ou de 
escolher um imóvel para morar. O estudo da in-
solação e posicionamento correto dos ambientes 
garantem o conforto térmico e um melhor apro-
veitamento da luz natural, melhorando assim a 
qualidade de vida dos moradores e proporcionan-
do economia de energia elétrica graças a redu-
ção do uso de ar condicionado e da iluminação 
artificial. Isso, consequentemente, resulta tam-
bém em uma valorização financeira do imóvel.

 A insolação muda de acordo com o 
hemisfério, região do país e da estação do ano, 
mas de maneira geral, no Brasil a face norte é 
a que recebe a maior quantidade de luz solar. 
A face leste recebe apenas o sol da manhã, a 
oeste o sol da tarde e a sul é que recebe a menor 
quantidade de raios solares. Tendo em vista 
essas informações, cada construção é única e 
para obter um projeto de qualidade devem ser 
observadas, além da orientação solar, as carac-
terísticas do terreno e do local onde está inseri-
do, bem como edificações vizinhas que podem 
interferir na incidência solar. Apesar das diferen-
ças, podem ser utilizadas algumas dicas básicas 
para cada orientação solar:

• Norte: é a face mais valorizada, que recebe 
mais luz solar durante o dia e é ótima para 
praticamente todos os espaços, especial-
mente salas de estar, jantar, home offices, 
varandas e espaços gourmet.

• Sul: recebe pouca luz solar e tende a ser 
mais úmido e frio principalmente no inverno. 
É recomendável utilizar essa face apenas 
para ambientes de pouca permanência, 
como garagens, corredores, áreas de serviço 
e depósitos.
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• Leste: recebe o sol da manhã, que é mais 
agradável e menos intenso que o sol da 
tarde. É ótimo principalmente para ambientes 
de permanência média e longa, especial-
mente os quartos pois aquece o ambiente 
durante o dia e refresca a noite, melhorando 
a qualidade do sono e evitando a sensação 
de abafamento. 

• Oeste: recebe o sol da tarde e nesse horário 
os raios solares são mais fortes, fazendo 
com que os ambientes se tornem mais quen-
tes. Sendo assim, é recomendado posicionar 
os ambientes de baixa a média permanência 
como cozinha, área de serviço e banheiros. 
A Face oeste não é tão recomendada para 
quartos pela temperatura ser menos agra-
dável a noite do que a face leste. Caso seja 
inevitável que algum ambiente de maior per-
manência seja voltado para o oeste, podem 
ser utilizadas algumas medidas para tornar o 
espaço mais confortável, como brises, prote-
ções nas janelas e vegetação. 

 Tudo isso deve ser levado em conta 
principalmente porque a luz do sol traz muitos 
benefícios para a saúde, contribui para a redução 
de doenças respiratórias, é fonte de vitamina D 
(responsável pela absorção de cálcio nos ossos) 
e inibe a proliferação de fungos e bactérias. Além 
disso, a falta de luz solar pode causar problemas 
psicológicos, como falta de ânimo e disposi-
ção, diminuição da produtividade e até mesmo 
depressão. Tudo isso vem sendo percebido ainda 
mais atualmente devido a pandemia do corona-
virus que faz com que as pessoas passem mais 
tempo em casa, muitas vezes para trabalhar 
também.

Daniele Cássia Zuqui
Arquiteta e Urbanista
@arq.danizuqui
+55 49 998 145 200
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 O tecido de linho é feito a partir de fibras 
naturais e combina muito com o calor por ser confor-
tável e fresco. É considerado um dos tecidos mais 
nobres existentes, ele se destaca por sua durabilida-
de, sofisticação e ao mesmo tempo maciez, combina 
perfeitamente com o verão!

 Sua maior qualidade é a versatilidade, as 
peças vão de looks dia a dia à looks mais clássicos e 
sofisticados, em composições de flats à salto alto.  

 A SOUR fez sua coleção de verão com mo-
delos exclusivos e várias peças em linho, pois acre-
ditamos ser um tecido incrível, atemporal, e perfeito 
para todas as idades e ocasiões.

 Os modelos em linho trazem a leveza do 
verão sem perder a modernidade.

 A intenção da SOUR é mostrar que o clássi-
co se mistura com o contemporâneo, e que a moda 
tem muitas versões. Que é possível vestirmos peças 
de várias maneiras, com estilos diferentes e nos 
sentirmos únicas.

 Cada detalhe é importante, buscamos o dife-
rencial, a versatilidade nas peças junto a qualidade, 
tornando as peças atemporais sem perder a originali-
dade.

SOUR Brazil

@sourbrazil
contato@sourbrazil.com
+55 47 991 050 334

www.sourbrazil.com
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 Qual a primeira coisa que vem 
a sua mente quando ouve “marketing 
digital”? Posso garantir que a maioria 
das pessoas responde: redes sociais. É 
comum acharmos que estando presente 
nas redes sociais vamos ganhar mais 
visibilidade e atrair mais clientes, mas não 
é exatamente assim que funciona. Quando 
falamos no digital ou online, como preferir 
chamar, temos dois tipos de mídias: casa 
alugada e casa própria. Essa analogia é 
muito importante para que seja possível 
compreender quais espaços digitais nós 
estamos gastando mais energia e dinheiro, 
e se nossa estratégia dará certo a longo 
prazo.

         A casa alugada é tudo aquilo que 
não é nosso domínio na internet, como 
por exemplo as redes sociais, que a todo 
momento há mudanças nos algoritmos e 
querendo ou não, podem ser excluídas 
ou se tornarem obsoletas, um exemplo é 
o Orkut. Assim como uma casa alugada, 
você não detém propriedade desses es-
paços digitais. Não pode moldá-los como 
quiser, tem que se adaptar a formatos pré 
existentes. Por outro lado, quando você é 
proprietário, pode moldar e usufruir daque-
le ambiente como desejar, um exemplo de 
casa própria na internet são os websites, 
é lá que você converte seus visitantes em 
leads. Leads são potenciais clientes que 
converteram com você em algum momen-
to, ou seja, deixaram alguma informação 
de contato em troca de algo, de um curso, 
evento online ou infoproduto (artigo, ebook, 
curso online, infográfico).

Marketing Digital:
Estratégias focadas em Resultados e Vendas
Veja como o marketing digital pode ir além das redes sociais e trazer resultados 
significativos para sua empresa.
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 Uma coisa muito importante para 
lembrar é que as redes sociais não convertem, 
elas direcionam para uma conversão: seu site. 
As redes sociais são um canal de divulgação 
muito importante, com certeza, mas elas são 
uma estratégia e não uma ferramenta. Elas 
são uma estratégia pois são um canal para se 
comunicar com uma parte do seu público, mas 
não é o único. Quando falamos em Marketing 
Digital existem diversos canais que são traça-
dos em um planejamento: e-mail marketing, 
blogs, landing pages, Google Ads e as redes 
sociais. Consequentemente, há a necessidade 
de produção de conteúdo relevante para cada 
um desses canais.

 Muitas pessoas, quando se fala em 
redes sociais, acreditam que seja importante 
estar presente em todas elas e hoje nós temos 
acesso a diversas redes diferentes: Facebook, 
Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Twitter e 
tantas outras! Mas será que a sua marca deve 
estar presente em todas elas? Não necessa-
riamente. É importante um bom planejamento 
estratégico para você não gastar tempo e 
dinheiro onde o seu público não está e focar 
em canais que realmente irão dar retorno, pois 
é lá que seu público vai estar. Um exemplo: 
a média de idade dos usuários do TikTok, 
rede social que alavancou muito nos últimos 
tempos, é de 16 a 24 anos, segundo a Rock-
Content. Caso seu público alvo sejam pessoas 
mais velhas, por que estar nessa rede então?

 Além de escolher redes estratégicas 
é importante que a identidade visual esteja 
alinhada à sua marca, para que comunique o 
propósito dela. Além disso, ter uma produção 
e publicação de conteúdo relevante é impor-
tante, isso torna sua marca autoridade em 
determinados assuntos, assim você fica mar-
cado na mente do cliente ou potencial cliente, 
quando ele pensar naquele serviço ou produto 
específico, ele irá se lembrar de você.

Marketing Digital não é apenas redes sociais
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 Um exemplo clássico de produção 
de conteúdo são as receitas impressas nas 
latas de leite condensado. Esse é case que 
por muitos anos funcionou e ainda funciona, 
aproximar a marca dos seus consumidores. 
A premissa é simples, as receitas são um 
conteúdo relevante, pois agregam em algo: 
novas sobremesas. Consequentemente os 
consumidores acabam por comprar mais o 
produto, uma vez que tem diversas ideias 
de receitas e utilizações. Assim como essas 
marcas, você pode entregar conteúdo de 
valor, pois quando o consumidor pensar na-
quele serviço ou produto, ele vai se lembrar 
de você.

 Digamos que você trabalhe com 
serviço de arquitetura para residências, 
reformas, design, tudo para tornar um 
ambiente mais charmoso. Por que não dar 
dica de pequenas reformas ou “faça você 
mesmo”? Isso é um jeito de fixar a sua mar-
ca na mente dos consumidores, pois muitas 
vezes naquele momento ele pode não 
possuir recursos para uma reforma. Então, 
ele mesmo pode fazer alguns ajustes em 
casa, decorar alguns espaços, mas quando 
ele tiver esse orçamento ou então notar 
que precisa de ajuda profissional, ele vai 
se lembrar daquela empresa que deu dicas 
para ele. Ele vai até você porque em algum 
momento ele já consumiu seu serviço em 
forma de conteúdo.

 Ter seu público conectado a sua marca 
é um trabalho constante e que além de planejar 
e executar as estratégias, é necessário medir o 
retorno. Além de medir esse retorno, é preciso 
analisar se os canais e a comunicação nesses 
espaços estão gerando um bom resultado, se 
precisam de adaptações e mudanças. Eu cos-
tumo dizer que marketing não é receita de bolo, 
o que deu certo para o seu amigo ou para o seu 
concorrente não necessariamente dará certo 
para você! Por isso, é necessário analisar como 
está o andamento das estratégias adotadas.

Inbound Marketing:
nutrindo potenciais clientes

Mensuração de Resultados
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 Comunicação também é números, exis-
tem diversas métricas que podem ser usadas. 
Em algumas redes sociais é possível ter acesso 
a gráficos com dados sobre as pessoas que 
acessam seu perfil, como: gênero, idade, locali-
zação geográfica, horário que mais acessam e 
por aí vai. Com esses dados você pode começar 
a fazer estratégias pensadas para o seu público 
alvo, para as pessoas que acompanham você. 
Além desses gráficos, o Google oferece uma fer-
ramenta gratuita chamada Google Analytics, que 
mostra os principais acessos e diversos gráficos 
sobre seu website.

 Existem diversas ferramentas que 
possibilitam medir a saúde da sua comunicação 
digital e no marketing, já que não é receita de 
bolo pronta, é necessário testar. Sim, testes de 
diferentes estratégias, conteúdos e meios vão 
mostrar em números o que realmente dá resul-
tado para o seu tipo de negócio. Por isso, é im-
portante que a comunicação esteja alinhada em 
todos os canais, tanto no online como no offline 
– os valores e até mesmo a cultura organizacio-
nal da sua empresa ditam como será seu com-
portamento na internet. É sempre importante ter 
bons profissionais pensando na comunicação, 
desde um diagnóstico, planejamento e execução 
até as análises finais.

Pamela Fiamoncini
Coord. de Marketing na Cheap2Ship
Consultoria e Assessoria de Marketing Digital na 
Bureau Comunica
+55 47 996 676 522
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A MK Engenharia é fruto da união de pro-
fissionais com conhecimento em áreas 
técnicas, especializada no ramo de Projetos 
de Engenharia, Consultoria e Execução 
de Obras. Desenvolvemos soluções que 
buscam o máximo de Economia, Eficiência e 
Segurança para os clientes.

Projetos Elétricos | Projetos de Telecomunicação | Projetos Hidráulicos | Projetos de Automação

Projetos Sanitários | Projetos de Prevenção Contra Incêndios | Projetos de Proteção Contra Descargas Elétricas

Instalações de Barramento Blindado | Execução e Instalações Elétricas | Gerenciamento de Obras | Laudos Técnicos

47 3360 8501 | 47 9 9931 4521
Casahall Design District | Avenida do Estado, 4770 - Balneário Camboriú/SC

mkengenharia.eng.br                                    mk.engenharia.bc
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Arquiteto vs Engenheiro Civil
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 Arquitetura ou Engenharia Civil? Muitas 
pessoas não sabem claramente a diferença ou tem 
dúvidas em relação a essas duas profissões, seja 
na hora de decidir qual dos cursos escolher para 
fazer o vestibular e seguir carreira ou na hora de 
construir uma casa por exemplo e procurar um pro-
fissional para projetar e acompanhar a sua obra.

 A área da construção civil é o campo no 
qual as duas profissões estão mais próximas, mas 
apesar das semelhanças e do fato delas cami-
nharem juntas na maioria das vezes, há funções e 
atribuições específicas que só o profissional for-
mado em uma delas pode realizar. Basicamente, a 
Arquitetura busca humanizar os projetos pensando 
nas pessoas que irão utilizar os espaços e a En-
genharia busca solucionar as questões técnicas e 
estruturais para que esses projetos possam de fato 
serem construídos. Mas vamos entender um pouco 
mais sobre as atribuições de cada profissional.

 O curso de Arquitetura, apesar de 
haver muitas matérias da área de exatas 
como na Engenharia, tem uma formação 
muito mais humanista com foco em aspectos 
culturais, históricos, artísticos e sustentáveis 
das edificações, pessoas, lugares e cidades.

 Antes de projetar ou pensar em 
aspectos construtivos da obra, o Arquiteto 
considera elementos imprescindíveis para 
a funcionalidade do espaço e qualidade 
de vida dos indivíduos que irão usufruir do 
mesmo, como a orientação solar, iluminação, 
ventilação, conforto térmico, acústico, estéti-
ca e harmonia visual. É o arquiteto também 
que deve ter a habilidade de traduzir os 
desejos do cliente, entender quais as suas 
necessidades e utiliza-las de forma a desen-
volver um projeto único para cada situação.

 Além dos projetos arquitetônicos, o 
Arquiteto pode atuar também na área de in-
teriores e design de móveis, restauro de edi-
fícios antigos, paisagismo, praças, parques, 
planejamento de espaços públicos, bairros, 
loteamentos e cidades, atribuições essas 
que não cabem a um engenheiro assumir 
por exemplo.

Arquiteto
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 Já a graduação de Engenharia 
Civil é muito mais focada nas áreas exa-
tas, incluindo muitas matérias de física, 
cálculos e matemática. Os engenheiros 
estudam com maior abrangência fatores 
como o tipo de solo, geologia do terre-
no, ventos e chuvas, sendo assim aptos 
a calcularem e dimensionarem lajes, 
pilares, vigas e fundações para suportar 
a carga de uma edificação, bem como 
definir os melhores materiais para re-
sistir as condições estudadas em cada 
caso. 

 As principais atribuições da 
profissão envolvem, além do projeto 
estrutural, o gerenciamento e execução 
de obras não somente de edifícios como 
também de rodovias, pontes, viadutos, 
barragens, ferrovias e obras de grande 
porte. Muitas vezes o engenheiro civil 
também acaba ficando responsável 
pelos projetos complementares como 
elétrico, hidráulico e saneamento, pela 
parte de custos, prazos e acompanha-
mento da obra em todo o seu processo.

 Em resumo, em grande parte das obras é necessário 
que os dois profissionais trabalhem juntos para que haja uma 
melhor qualidade tanto da edificação quanto do ambiente em 
que a mesma será inserida. E apesar de cada profissional 
ter as suas atribuições individuais, é fundamental que ambos 
tenham um conhecimento prévio de tudo que está envolvido em 
uma obra. Como por exemplo, normalmente o Engenheiro é o 
responsável pelos cálculos estruturais, mas o Arquiteto deve 
saber prever na fase da concepção arquitetônica se o projeto é 
viável ou não, facilitando assim a compatibilização de projetos e 
tornando todo o processo mais rápido.

@arq.danizuqui
+55 49 998 145 200

Engenheiro Civil

Daniele Cássia Zuqui
Arquiteta e Urbanista
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Cozinha,
cozinha minha...
Existe algo mais
encantador que

uma ilha?
 O que dizer sobre as ilhas de 
cozinha? Desde que os programas de 
arquitetura e decoração que passam no 
Discovery Home & Health se tornaram po-
pulares e muitos tiveram acesso, ter uma 
ilha na cozinha virou uma grande tendên-
cia e algo básico da lista de desejos.

 Um dos benefícios de ter essa ilha 
é a praticidade que ela traz no seu dia-a-
-dia. Você ganha um local a mais para po-
der preparar comida, uma bancada para te 
auxiliar nas tarefas, ela pode servir como 
uma dispensa e você ainda pode instalar a 
pia ou o fogão (cooktop) nela.

 Caso você tenha um espaço maior 
na cozinha, é possível transformar essa 
ilha em um local para refeições rápidas, 
com banquetas ao redor. Além de um 
espaço para o café da manhã, nas noites 
de confraternização esse espaço pode 
servir como um bar - degustando vinhos 
e comendo petiscos enquanto prepara a 
comida.

 Algumas ilhas são construídas 
com rodinhas na parte debaixo, assim 
é possível movimentá-las pela cozinha, 
transformando o ambiente e possibilitando 
a limpeza completa do ambiente.

 É preciso se atentar as tubula-
ções, rede de energia e encanamento, 
caso você queira instalar um cooktop ou 
pia na ilha.
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Maratonando com a TEX
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séries que todos os
corretores de imóveis 
precisam ver

Modern Family:
 O dia a dia desta grande famílias. Jay Pritchett é um 
homem mais velho que se casa com a latina Glória, muitos 
anos mais nova que ele. Os dois vivem com o filho dela, 
Manny, e convivem diariamente com os filhos do primeiro ca-
samento de Jay: Claire e Mitchell. Claire é uma dona de casa 
casada com o corretor de imóveis Phil Dunphy e que luta para 
dar a melhor educação para os filhos Haley, Alex e Luke. Já 
Mitchell vive um relacionamento com Cameron Tucker, que 
tem como fruto a filha adotiva Lily.

Obs: Phil Dunphy é corretor de imóvel e apaixonado pela 
profissão. Ele sempre está em busca de se reinventar para se 
adaptar às mudanças que os avanços tecnológicos trazem.

Lie To Me:
 Quando você coça o queixo, torce as mãos ou mexe 
o nariz, o Dr. Cal Lightman (Tim Roth) sabe que você está 
mentindo. Ele não apenas imagina, ele sabe. Sua incrível ca-
pacidade de observação o fez se tornar o maior especialista 
em identificar enganações do país. Um detector de mentiras 
ambulante, Cal descobre os maiores segredos e desvenda os 
casos mais complicados para o FBI, corporações e indivíduos 
privados.

Santa Clarita Diet:
 Sheila (Drew Barrymore) e Joel (Timothy Olyphant) 
são dois corretores de imóveis que compartilham muito mais 
do que a mesma profissão. Casados e com uma filha ado-
lescente, eles estão descontentes com a vida que levam em 
Santa Clarita, no subúrbio de Los Angeles. O destino deles 
começa a mudar quando Sheila passa por uma mudança 
radical.

Selling Sunset
 O que é mais difícil que fechar um contrato multimi-
lionário? Encarar as feras envolvidas na negociação. Selling 
Sunset é um reality americano na Netflix que fala sobre os 
corretores de imóveis de elite do Oppenheim Group, que ven-
dem – mas também vivem! – uma vida de luxo aos milionários 
de Los Angeles.
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séries na Netflix
sobre Design &
Arquitetura

Abstract: The Art of Design:
 Descubra como pensam designers inovadores e 
saiba como influenciam todos os aspectos da nossa vida.

As casas mais extraordinárias do mundo:
 O premiado arquiteto Piers Taylor e a atriz apai-
xonada por arquitetura Caroline Quentin rodam o globo 
visitando lares nada convencionais. A série mostra as 
construções mais inspiradoras, inovadoras e inusitadas 
do mundo.

Amazing Interiors:
 Essa é uma série de televisão americana na 
Netflix que se concentra em residências com interiores 
incomuns. Conheça pessoas excêntricas cujas casas 
são uma caixinha de surpresa. Tudo está valendo, desde 
montanha-russa no quintal a um aquário de proporções 
gigantescas. 

Stay Here:
 A designer Genevieve Gorder e o especialista 
em mercado imobiliário Peter Lorimer mostram como 
transformar imóveis para aluguel de temporada em uma 
grande fonte de renda.

Grand Design:
 O apresentador Kevin McCloud mostra pesso-
as que constroem suas próprias casas, acompanhando 
cada passo desses ambiciosos projetos. Após apresentar 
o projeto finalizado, McCloud faz uma síntese sobre a 
casa, sua construção e suas opiniões.

Interior Design Masters:
 Para tentar abocanhar um contrato importante 
com um dos principais hotéis de Londres, aspirantes a 
designer transformam espaços sem graça em ambientes 
incríveis.

6
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séries da HGTV e
Discovery Home 
Health sobre
Construção Civil

Irmãos à Obra (Property Brothers):
 Os gêmeos Jonathan (arquiteto) e Drew Scott 
(corretor de imóveis) ajudam casais na busca e transfor-
mação da casa de seus sonhos. Eles têm outros progra-
mas similares de reforma e venda de casas.

Ame-a ou deixe-a Vancouver (Love it or List it):
 Esta série é sobre proprietários que deixaram de 
amar a casa de seus sonhos. Suas necessidades supera-
ram o prazer de viver na residência pela qual se apaixo-
naram, o que os coloca diante de um dilema: continuar na 
casa recém-reformada ou vendê-la. A ideia base do pro-
grama é a reforma da atual casa, adequando-a as novas 
necessidades e a busca por outra residência. A arquiteta 
Jillian Harris e sua equipe ficam responsáveis pela obra 
e o corretor de imóveis Todd Talbot auxilia na busca pelo 
imóvel novo. No final do programa o participante precisa 
escolher, se continuará na casa ou irá se mudar.

24 horas para redecorar:
 O arquiteto e decorador Renato Mendonça mostra 
que não é preciso trocar tudo para renovar um ambiente. 
Ele transforma um cômodo de uma casa ou apartamento 
em apenas 24 horas, mantendo pelo menos metade dos 
objetos e mobiliário.

Do velho ao novo (Fixer Upper):
 Esta série mostra como o casal Chip e Joanna 
Gaines transforma casas decadentes, mas com grande 
potencial, em vitrines que ajudam a revitalizar bairros intei-
ros na região central do Texas.

Em busca da casa perfeita:
 Esta série relata os desafios enfrentados pelos 
compradores de um imóvel. Cada episódio acompanha 
a jornada de indivíduos, casais e famílias que procuram 
uma nova casa para morar. Eles aprendem a selecionar 
imóveis e a reconhecer se uma casa é adequada ou não 
às suas necessidades, em uma experiência emocionante 
e repleta de aprendizados...
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“Arquitetura não é
apenas sobre a construção.

É um meio de melhorar
a qualidade de vida

das pessoas.”
- Diébédo Francis Kéré
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Gestão de Pessoas

Focados em contratações
e folha de pagamento

Departamento
Pessoal

O que mudou nos despartamentos nos últimos anos?

Recursos
Humanos

Foco em formação
e retenção de talentos

Não influencia na estratégia de
gestão e cultura da empresa

Procura aumentar o
engajamento dos funcionários

Pesquisas de opinião simples
e feitas manualmente

Estratégias de mensuração de 
satisfação dos colaboradores

Treinamento técnico para
funções de chefia

Desenvolvimento de
competências de liderança

Avaliações manuais Feedbacks periódicos

Juliana Burgardt
RH na construtora CIAPLAN 

RH na construtora Brava Beach
@juburgardt
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Balneário Camboriú é um polo 
turístico, com milhões de visitantes 
anualmente. Grande parte da renda 
vem do turismo e é esse setor que 
emprega muita gente também.

Balneário Camboriú / SC

É comuns locais e turistas 
caminharem na orla central 
da cidade, seja pela manhã 
ao nascer do sol ou de 
noite. A orla é repleta de 
restaurantes/lanchonetes 
e perfeita para praticar 
exercícios, além de ser 
uma maneira perfeita para 
conhecer a cidade.

Orla Central

Esta “jardineira” é outra 
forma de percorrer a orla 
central. Ela faz o percurso 
Av. Atlântica e Av. Brasil, de 
norte a sul.

Bondindinho

Esse é o maior aquário do 
sul do país. São em torno 
de 25 tanques com diversos 
ambientes desde o mangue, 
rio até oceano.

Oceanic Aquarium

Com a rotina puxada de trabalho, muitas pessoas 
que moram aqui acabam não aproveitando tudo o 
que a cidade tem à oferecer. Por isso, segue algu-
mas dicas de pontos turísticos que você, morador ou 
turista, precisa conhecer em Balneário Camboriú.
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Cristo Luz

Letreiro
O letreiro “Eu amo BC” está 
localizado na Barra Sul. 
Perfeito para uma foto!
Próximo a ele você tem 
acesso à passarela, ao Bar-
co Pirata e o Bondinho, que 
leva ao Parque Unipraias e 
à Praia das Laranjeira.

Balneário fica no Litoral Norte 
de Santa Catarina e está a 
2 horas de carro de grandes 
cidades como Florianópolis 
(capital), Blumenau, Itajaí, 
Bombinhas e outras.

Um dos mirantes da cida-
de é o Cristo Luz. É pago 
um ingresso para entrar e 
você tem acesso a vista 
incrível de BC. No local 
há alguns restaurantes e 
lojas de souvenirs.

BC na BR

Barco Pirata
O barco sai da Barra Sul, faz um contorno 
na ilha das Cabras, segue em direção à 
praia das Laranjeiras, onde faz uma para-
da, e retorna para o cais da Barra Sul.

Praça da Cultura
No fim de semana tem a Feira 
livre da Praça da Cultura, e é 

possível encontrar diversos pro-
duto artesanais e relíquias.
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Morro do Careca
Outro mirante de BC. Aqui é possível enxergar a Bal-
neário, Itajaí e Navegantes e outros pontos.
As pessoas saltam de parapente neste local.

FG Big Wheel
A tão aguardada roda gigante de Balneário. Fica no pontal nor-
te, ao lado do deck. Ela é uma das maiores rodas gigantes do 
país, com 65 metros de altura.

Existem muitas outras atrações em Balneário Camboriú. Você 
pode aproveitar o dia nas dez praias da cidade, nas trilhas, sho-
pping ou na vida noturna, que é muito elogiada!

Deck do Pontal Norte
Local perfeito para uma caminhada. Ele liga a 
praia Central na praia do Buraco.

Parque Unipraias
O Parque Unipraias é um complexo turís-
tico que interliga 3 estações através de 
bondinhos aéreos. É o único parque que 
liga 2 praias (Barra Sul e a Laranjeiras). A 
estação Mata Atlântica, no parque, conta 
com várias atrações como: o Youhooo!, a 
Fantástica Floresta e o Zip Rider.
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