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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 locali-
zação para lá de privilegiada.

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

viver.

O Bella Fiore foi entregue em dezembro 
de 2018.
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Desde a fundação até o acabamento, o residencial 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.

Mais informações
(47) 3514 7085
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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 empreendimen-
tos residenciais, aplicando inovação, tecnologia 
e conceitos de sustentabilidade. A TEX tem 
como objetivo criar espaços que garantam a 
total satisfação de seus clientes, valorizando a 
cidade e buscando sempre por melhorias urba-
nas e ambientais.

Dessa forma a TEX busca construir para um 
novo público, mas mantendo sempre a mesma 
preocupação 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 o primeiro empreendimento 
entregue, no ano de 2015, no bairro Ariribá. 
Atualmente a construtora conta com o edifício 
Bella Fiore, entregue em 2018, o Porto di Bari 
que está em construção e tem entrega prevista 
para junho de 2021, o residencial San Telmo, 
também em obras e entrega prevista para 
2023, e em breve será lançado o Bella Cintra 
Residencial.

Direção Geral
Igor Zamariola
Gerente de Marketing

Capa
Stach Bordignon Arquitetura
arquitetura@stachbordignon.com.br

Comercial
Igor Zamariola
marketing@texempreendimentos.com.br /
@texempreendimentos

Diagramação
Zamgardt Studio
www.zamgardt.com

Participação
Arq. Cláudia Stach Allemand
Arq. Daniela Bordignon
Arq. Daniele Cássia Zuqui
Juliana Burgardt
SOUR Brazil

Assinatura
Igor Zamariola
marketing@texempreendimentos.com.br

Março 2021

Expediente
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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Arquitetura Sustentável
O termo arquitetura sustentável é bem mais 
do que apenas um status ou uma frase bonita 
que é utilizada na defesa de um projeto, para 
validar a importância ou necessidade do mes-
mo. Para ser realmente sustentável, o projeto 
deve contribuir de fato para minimizar o im-
pacto ambiental e construir ambientes mais 
saudáveis.

menor dano possível. Sabe o que isso signifi-
ca? Significa que deve ser Sustentável do mo-
mento da criação do projeto até a execução e 
entrega da obra.

Ser sustentável e “clean” desde o início é 
a meta. Não que seja algo simples, pois há 
vários processos envolvidos na criação e 
execução de um projeto, que se não forem 
pensados com cuidado, podem passar des-
percebidos - impressão excessiva de folhas, 
energia elétrica gasta para desenvolver o 
projeto online, transporte e descarte dos ma-
teriais de obra, por exemplo.

Esses são alguns exemplos de “Projetos Verdes”.

O que você acha a respeito da Arquitetura Sustentável?
Você acredita que seja possível criar um projeto 100% 

responsável com o meio-ambiente?

Lembre-se de utilizar os recursos naturais da 
melhor forma, evitar desperdícios e entender 
sobre causa e efeito. Mas, como assim? Crie 
projetos que aproveitem o máximo da luz na-
tural e as correntes de ar, assim você evitará 
gastos excessivos de energia para iluminar 
ou resfriar o ambiente. Construa casas que 
captem e reutilizem a água da chuva, desta

forma você terá um reservatório para lavar 
calçadas, carros ou utilizar para outros fins. 
E entenda o ambiente ao seu redor, não faça 
projetos que gerem impactos negativos sobre 
ele, prejudicando a todos e degradando ainda 
mais o meio-ambiente.

Esse “sustentável” não se aplica apenas a 
natureza, ele se aplica a sociedade também. 
Não importa o local da construção/reforma, a 
arquitetura sustentável deve ter em mente o 
bem-estar de todos os seres vivos, e deve ter 
o objetivo de perpetuar a vida causando o
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Após um ano difícil e desafiador, que foi o ano de 2020, 
o Pantone Color Institute decidiu renovar e trazer mais 
vida para seu catálogo de tendências de cores. Na edição 
passada do New York Fashion Week Spring/Summer 2021, 
a empresa trouxe dez cores vibrantes para contrapor a 
situação de quarentena em que todos se encontravam, e 
agora, na tendência para o ano de 2021 não fez diferente.

A Pantone é uma empresa mundialmente conhecida e 
reconhecida por seu sistema de cores. Sistema esse que 
muitos profissionais das áreas de Comunicação, Moda e 
Construção Civil, por exemplo, utilizam como referência.

O Pantone Color Institute é a “unidade de negócios da 
Pantone que destaca as principais cores sazonais das 
passarelas, seleciona a cor Pantone do Ano, prevê ten-
dências globais de cores e assessora empresas em cores 
para produtos e identidade visual de marca.” (PANTONE, 
2021)

A cada ano ela lança tendência de cores e combinações, 
e as cores de 2021 propostas pela empresa são cores que 
ressaltam mensagens inspiradoras de força e esperança. 
São cores independentes, mas juntas formam uma união 
que é capaz de refletir otimismo e solidez.

Em 2020 foi a vez do Azul Clássico reinar. Seu tom 
inspirava calma, confiança e conectividade - ele-
mentos que seriam essenciais ao decorrer do ano. 
O Clássico era elegante em sua simplicidade.

Para 2021, a Pantone manteve duas das cores apre-
sentadas para a coleção Primavera Verão 2021 da 
semana de moda de Nova York: o Ultimate Gray 
(17-5104) e o Illuminating (13-0647).

A Illuminating é um amarelo alegre, otimista, bri-
lhante, tem um tom caloroso e nos faz uma pro-
messa de um dia ensolarado, repleto de energia. Já 
o Ultimate Gray é um cinza emblemático, encoraja-
dor, confiante e traz uma sensação de durabilidade 
e solidez.

A união de Ultimate Gray + Illuminating “aponta 
para a necessidade inata de querer ser visível, de 
ser visto e de ser reconhecido, de ter nossas vo-
zes ouvidas. Uma composição de cores cujos laços 
entre o insight, inovação e intuição, com respeito 
pela sabedoria, experiência e inteligência, inspiram 
a regeneração, nos forçando na direção de novas 
formas de pensar e novos conceitos.” (PANTONE, 
2021)

No nosso perfil do instagram (@texempreendi-
mentos) nós temos uma postagem falando sobre as 
cores do ano. Comente lá conosco se você achou 
dessa escolha da Pantone para 2021.

POSITIVIDADE

FORÇA &
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D
ecoração

A origem do estilo industrial data dos anos 
1970, nos Estados Unidos, onde um grupo de 
pessoas começou a morar em grandes galpões. 
Hoje esse estilo de decoração não se aplica 
apenas para ambientes industriais, ou aos 
Estados Unidos, ele está presente em casas e 
escritórios por todo o mundo.

Essa decoração mistura vários elementos rús-
ticos, modernos e vintages, mas sempre com 
sofisticação e leveza. As suas principais carac-
terísticas são os espaços amplos, ambientes 
integrados, estruturas expostas, texturas e uma 
decoração equilibrada.

Se pesquisar imagens sobre “Decoração In-
dustrial” você perceberá que as cores utiliza-
das nos ambientes são fortes e em tons mais 
sóbrios, como tons de cinza. As texturas mais 
presentes na decoração são concreto, madeira, 
couro e metais, e essas texturas se aplicam tan-
to ao espaço (paredes e chão) quanto ao mobili-
ário. A iluminação é preferencialmente natural 
e os acessórios decorativos de destaque servem 
para refletir a personalidade do morador.

Para você aplicar a decoração industrial na sua 
casa, siga essas dicas:

• Parede com tijolos e concreto aparente;
• Ambientes amplos, funcionais e otimizados;
• Encanamentos e vigas expostos;
• Iluminação mais natural, com janelas e 

portas largas;
• Artigos decorativos que remetem ao estilo e 

a personalidade do morador.

Caso não seja possível reformar seu espaço 
para que ele tenha essas características citadas, 
você pode optar por utilizar os artigos decora-
tivos. Lâmpadas, bancos de madeira e de metal, 
papel de parede, pinturas abstratas e aplicar 
uma técnica de cimento queimado, para dar 
alusão ao concreto exposto, por exemplo.

Se você gosta ou tem uma decoração no estilo 
industrial em casa, compartilhe conosco no 
instagram. Marca a construtora e utilize a
#ARCHTEX para que possamos ver! In
du

st
ri

al
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D
ecoração

Quem nunca assistiu um episódio de 
reforma e quis ter uma casa com con-
ceito aberto, ilha na cozinha, novos 
eletrodomésticos de inox e uma área 
externa com deck e churrasqueira? 
A cada programa que assistimos nós 
ficamos ainda mais apaixonados pelas 
casas e a decoração típica americana, 
não é mesmo? Mas você sabe o que 
compõe a decoração estilo america-
na?

Bom, não há exatamente um mode-
lo específico de decoração, o que há 
são elementos que podemos associar 
ao estilo americano de arquitetura e 
design de interiores, como os clichês 
que foram citados acima.

Um combo clássico, se assim pode-se 
dizer, são ambientes espaçosos, o teto 
de gesso, drywall, molduras nas ja-
nelas, guarda-corpos trabalhados em 
madeira, hall de entrada com armá-
rios para sapatos e casacos, lareira, 
etc. 

A partir do momento que enten-
demos a relação das pessoas com o 
ambiente em que vivem, é possível 
compreender um pouco mais sobre 
esse estilo de decoração. Podemos 
observar os costumes e ver a intera-
tividade e o que cada cômodo repre-
senta na rotina das pessoas.

Am
er

ic
an

a
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Famílias com um número mais de membros, 
preferem casas com um espaço social e de cir-
culação maiores, assim como um espaço externo 
extra, planejado para o lazer - podendo ser uma 
área para churrasco em família, piscina ou até 
mesmo um grande gramado para a família ins-
talar uma cama elástica e brincarem de futebol.

Na decoração americana a tendência é tudo ter 
uma proporção maior. Armários grandes, sofá 
grande, eletrodomésticos grandes, etc, mas o 
espaço comporta esses itens. As janelas também 
são grandes, o que permite uma ótima entrada 
de luz natural.

As cores utilizadas na casa são cores mais bá-
sicas, geralmente branco, tons pastel, tons de 
bege e de cinza. Algumas pessoas têm preferên-
cia por determinadas cores e podem optar por 
trazer essa cor em algum elemento do ambiente, 
como uma parede, um móvel ou até mesmo nos 
artigos da decoração.

A madeira é um elemento muito presente, 
sendo utilizada para revestimento, piso e vi-
gas. Guarda-corpos trabalhados em madeiras 
são um diferencial para o imóvel. É comum 
destacarem o ambiente com o piso em ma-
deira, contrastando as cores do piso com a 
parede. 

Outro ponto que essa decoração preza, além 
do conforto e a sensação acolhedora, é a co-
municação entre todos. Quem está na cozinha 
pode facilmente conversar com quem está 
na sala, sem precisar gritar ou ficar andando 
entre os cômodos, pois a casa/apartamento 
está todo integrado.

É possível conhecer um pouco mais sobre 
esse estilo assistindo aos programas dos 
Estados Unidos de decoração, realities em 
família, filmes e séries.

AmericanaDec
or

aç
ão

Arquitetura 101

Em geral, os projetos arquitetônicos e de interiores possuem basicamente as mesmas 
etapas com apenas algumas diferenças no processo. Vou explicar um pouco melhor 

sobre quais são essas etapas e como funcionam, lembrando que estas são as estruturas 
básicas, porém cada projeto é único e dependendo das características do mesmo podem 

haver variações.
Etapas de um porjeto:

Como funciona o trabalho de um arquiteto
& quais as etapas de um projeto?

1. Definição do programa de necessidades

O programa de necessidades é criado através 
de uma entrevista com o cliente, onde é obti-
do o maior número de informações possíveis 
sobre os objetivos, necessidades e gostos do 
cliente. É interessante criar um check list de 
perguntas com todas as informações que cada 
profissional considera essencial e relevante 
para desenvolver o projeto.

Esse momento costuma ser desafiador para 
os profissionais, pois é necessário interpretar 
o que o cliente quer e saber se é viável dentro 
do orçamento que o mesmo pretende investir. 
Nessa etapa também acontece o fechamento 
do contrato com os valores e prazos acerta-
dos.

2. Levantamento / Visita ao local

Nesta etapa é feito o levantamento de dados e in-
formações sobre o terreno ou edificação existente, 
como: Levantamento fotográfico, análise da orien-
tação solar, levantamento topográfico e planial-
timétrico do terreno quando necessário, análise 
das questões legais do terreno ou edificação para 
determinar o que pode ou não ser feito no local.

por Arq. Daniele Zuqui
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3. Estudo Preliminar

Nesta fase são desenvolvidos os estudos 
iniciais, normalmente com croquis, perspec-
tivas em 3D, plantas com layout e vistas para 
apresentar ao cliente e ele visualizar como irá 
ficar o projeto depois de executado. São leva-
dos em consideração aspectos como orienta-
ção solar, edificações existentes no local e no 
entorno, vistas a serem desfrutadas, incidên-
cia de vento, entre outros.

Com base na proposta são estipuladas as 
áreas aproximadas do projeto e com isso tam-
bém podemos calcular o custo estimado da 
obra.

4. Anteprojeto

Depois da aprovação do estudo preliminar, 
inicia-se o desenvolvimento do anteprojeto. 
Aqui são desenvolvidas plantas e desenhos 
mais detalhados, com definições mais especí-
ficas do projeto.

As informações necessárias em um ante-
projeto de modo geral, são: Plantas baixas, 
plantas de layout, plantas de cobertura, loca-
lização e situação do terreno ou edificação, 
cortes, fachadas ou vistas internas no caso de 
interiores e perspectivas finais em 3D.

Também é nesta etapa que o profissional deve 
começar a pensar nos projetos complemen-
tares, como o estrutural, hidrossanitário e 
elétrico que são compatibilizados com outros 
profissionais se necessário. 

6. Projeto Executivo

O projeto executivo são os desenhos e plan-
tas detalhadas do projeto que serão enviadas 
para o canteiro de obras e serão usadas para 
a execução do projeto. É nele que o arquiteto 
define todas as medidas, pontos hidráulicos e 
elétricos, materiais que serão utilizados, re-
vestimentos, pinturas, marcenaria, pedras, e 
quaisquer outros detalhamentos necessários.

5. Projeto Legal

O projeto Legal é necessário apenas para 
projetos arquitetônicos e trata-se do pro-
jeto de aprovação enviado para análise da 
Prefeitura do município para que a cons-
trução seja autorizada e possa ser execu-
tada. Cada cidade tem suas exigências e 
normas específicas que devem ser seguidas 
e respeitadas. 

Depois de entregue o projeto legal, o arqui-
teto da Prefeitura analisa se está tudo de 
acordo com as normas do município. Caso 
tenha algum erro ou falte alguma informa-
ção, o projeto volta para o arquiteto res-
ponsável para ser corrigido.

Reformas de interior de apartamentos, ca-
sas ou espaços comerciais, levam em consi-
deração as plantas originais e não precisam 
de aprovação do município, mas sim do 
condomínio que estabelece o que pode ou 
não ser modificado no edifício.

É muito importante que o projeto executivo 
seja muito bem detalhado, para evitar pos-
síveis erros na obra que podem gerar mais 
custos e atrasos. O arquiteto também pode 
oferecer o serviço de acompanhamento de 
obra, onde o profissional supervisiona todo o 
processo do início ao fim. O acompanhamen-
to é opcional mas é bem importante para que 
o resultado final fique fiel ao projeto e sem 
grandes modificações.

Daniele Cássia Zuqui
Arquiteta & Urbanista

@arq.danizuqui
+ 55 49 998 145 200
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/ Desenvolvimento de logo
/ Cartão de visita
/ Identidade Visual
/ Social Media
/ Marketing de Conteúdo

/ @zamgardt
/ zamgardt@gmail.com
/ +55 47 997 121 348
www.zamgardt.com

desde 2017

“A arquitetura é a arte
que determina a identidade

do nosso tempo e
melhora a vida das pessoas.”

- Arq. Santiago Calatrava
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Arquitetura para

Em uma das procuras por temas relaciona-
dos à arquitetura, o tema “arquitetura para 
autismo” surgiu e me chamou atenção. Era 
um tópico que queríamos trazer na edição 
passada, mas era necessário um pouco mais 
de pesquisa para entender melhor.

Muitas pessoas ainda não compreendem o 
autismo, então é preciso primeiro saber sobre 
o que ele se trata. A revista Autismo (2020) 
define o Transtorno do Espectro do Autismo 
(TEA) como “uma condição de saúde carac-
terizada por déficit na comunicação social 
(socialização e comunicação verbal e não 
verbal) e comportamento (interesse restrito e 
movimentos repetitivos)”.

Podemos justificar a importância desse tema 
para a sociedade atual a partir da pesquisa 
realizada pelo CDC-USA (Centro de Controle 
de Doenças e Prevenção do governo norte-
-americano), também divulgada pela revista 
Autismo (2020), onde constata que 01 em cada 
54 crianças nascidas nos Estados Unidos, tem 
TEA. Em 2004 esse número era de 01 em cada 
166 crianças. A pesquisa ainda aponta que o 
número de meninos com TEA é quatro vezes 
maior que o de meninas. No Brasil não temos 
registros atualizados, há apenas uma estima-
tiva de que 02 milhões de brasileiros tenham 
TEA.

Médicos e pesquisadores da área dizem que 
esse número está crescendo a cada ano devi-
do ao aumento da conscientização da popu-
lação sobre esse transtorno e o diagnóstico 
correto. Hoje há mais pesquisas sobre o tema 
e os médicos conseguiram identificar, como 
possíveis fatores de risco para o transtorno, 
1.003 genes - sendo 102 os principais causa-
dores. (Revista Autismo, 2020).

Como o TEA pode causar problemas com 
coordenação motora, a arquitetura pode 
influenciar diretamente no dia-a-dia da 
pessoa, criando espaços que sejam adapta-
dos e personalizados para ela. Entender qual 
é a necessidade dela é fundamental. Casas 
niveladas, com ambientes de circulação livre, 
sem colunas ou degraus, com fácil acesso aos 
ambientes internos e à saída.

Em espaços coletivos, como escolas e em-
presas, um grande desafio para pessoas com 
TEA é a alta aglomeração de pessoas, com 
nível excessivo de ruídos e a falta de espaço 
pessoal. Como a arquitetura pode auxiliar 
nesse caso? Arquitetos, Designers de Inte-
riores e Pesquisadores alegam que a chave é 
criar ambientes flexíveis. Cada pessoa sente 
o ambiente de maneira diferente, logo não é 
possível criar apenas uma fórmula resposta, é 
preciso ser criativo e flexível.

Tem pessoas com TEA que se sentem ansiosas 
e desconfortáveis quando estão em espaços 
muito abertos, onde há uma grande circula-
ção de pessoas e, consequentemente, há um 
maior nível de ruídos (conversas, sons natu-
rais e artificiais, ruídos). Outras já não gostam 
de estar em ambientes menores, pois se sen-
tem sufocadas e presas. Por isso os ambientes 
flexíveis - assim elas podem alternar entre 
espaços amplos e menores, de acordo com o 
nível de conforto e estresse.

Na escola, por exemplo, a ideia é ter salas de 
aula “não fixas”, ou seja, adaptáveis para casa 
situação, com a possibilidade de mudar o 
layout do ambiente. Para cada área coletiva da 
escola, como corredores, cafeteria e pátio, a 
ideia é trazer rotas alternativas, com níveis de 
amplitude diferentes. O intuito é que em um 
dia de crise, o aluno não precisa atravessar 
um corredor cheio de alunos e barulho, ele 
pode ir por um caminho diferente e evitar se 
sentir desconfortável ou estressado.

Ainda no ambiente Escola, é preciso ter mais 
acessos às salas e ao prédio, evitando aglome-
rações na hora da entrada ou saída. Essa dica 
beneficia não apenas alunos com TEA, mas 
sim todos - regra número 01 do COVID19: Não 
aglomerar.

Alguns profissionais se questionam referente 
ao pé direito. Ele deve ser alto ou baixo? A 
resposta é a mesma, versatilidade. Salas com 
pé direito alto, pode não refletir aconchego e/
ou conforto; um corredor com pé direito bai-
xo pode transmitir uma sensação de aperto e 
angústia. Christopher N. Henry, que é autor e 
pesquisador do assunto desde 2005, e atual-
mente coordena o Autism Design Consultants 
nos Estados Unidos; sugere que sejam criados 
ambientes diferentes, assim é possível alocar 
alunos com necessidades diferentes em salas 
de aula que melhor atendam essas especifica-
ções.

Claro que nada é sim ou não, para cada regra 
há uma exceção, e em alguns casos há várias. 
No caso dos ambientes flexíveis a exceção está 
na resistência à mudança, por parte das pes-
soas com TEA. O fato de ser um ambiente que 
pode ser alterado a estrutura e layout, pode 
gerar no aluno uma ansiedade, apreensão, 
medo ou preocupação de que o normal para 
ele pode ser mudado a qualquer momento. 
Medo de que possa haver a quebra do comum, 
do que ele já acostumou a ter, ver ou viven-
ciar. O ponto crucial nessa ideia de ambiente 
é adequar a necessidade. Não é por que ele 
pode ser mudado que ele deva ser mudado 
constantemente. Grande parte das pessoas 
com TEA prezam por rotina e estabilidade.

Autismo
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Outra parte ligada com a Arquitetura, e com o De-
sign de Interiores também, é a iluminação do am-
biente, as texturas aplicadas e os sons que podem 
ser gerados dentro ou fora do espaço (casa, escritó-
rio, prédios públicos e privados).

Esses itens citados são algumas das grandes cau-
sas de fobias e estresse, não somente ao grupo de 
pessoas com TEA, mas em todos. O excesso de luz 
artificial, falta de ventilação, paredes e móveis com 
cores e texturas fortes ou sons de barulho cons-
tantes podem gerar um grande estresse e, às vezes, 
problemas de saúde. Portanto, construa ambientes 
que recebam luz natural, que sejam arejados, com 
ventilação, que tenham cores agradáveis e que 
relaxem os olhos e a mente, e que sejam à prova de 
ruídos externos.

Pensando no lado comercial, um diferencial no 
projeto de um Arquiteto que esteja atendendo 
um cliente com TEA, pode ser criar um espaço de 
pausa, onde ele possa escapar de tudo e possa se 
reconectar com ele mesmo, recarregando suas 
energias e se acalmando. Criar mais acessos aos 
ambientes também é um ponto a se considerar - 
portas extras de entrada para a casa e/ou para os 
ambientes internos. É possível trazer esse diferen-
cial também para o ambiente corporativo e escola. 
Ter uma sala onde é possível ir em casos de “crise” 
é fundamental.

Caso você queira se aprofundar mais nesse assunto, esses são os sites e artigos que inspiraram esta matérias:

Site ArchDaily - Designing for autism: Spatial considerations; Site ArchDaily - Arquitetura dos sentidos: Um 
projeto para crianças com autismo; Site The Conversation - How autism-friendly architecture can change autistic 
children’s lives; Jornal Autism Eye - Ed. Issue 3; Site Revista Autismo - O que é autismo?; Site Autismo e Realidade 
- Diagnóstico 2020.
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Decorando a

Mesa de centro
com a #SBA

A mesa de centro é muito mais do 
que apenas um móvel de apoio ou 
um local para acumular objetos. 
Como o próprio nome sugere,  ela 
é o centro da decoração do am-
biente. É normal que a mesa seja 
destacada, reflita a decoração e 
personalidade do morador.

As arquitetas, do estúdio Stach 
Bordignon Arquitetura, postaram 
um vídeo no Instagram - no IGTV 
- dando algumas dicas para você 
decorar a sua mesa de centro, e o 
resultado ficou incrível! Os arti-
gos decorativos podem mudar de 
acordo com o tamanho e espaço 
do móvel, mas a dica serve para 
todos os modelos.

1. Objeto decorativo horizontal. 
2. Planta para adicionar natureza 
e verticalidade.
3. Livros de capa dura.
4. Lembrança de viagem.
5. Adicione um segundo nível 
acima dos livros. 
6. Elementos horizontais para 
preencher o espaço se necessário.
7. Reorganize para balancear os 
espaços.

Para mais dicas como esta,
siga o estúdio

@stachbordignonarquitetura
no instagram!
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Como montar um
escritório em casa?

Trabalhar em casa nem sempre foi bem visto, 
ou visto apenas para poucos privilegiados, 
mas com a vinda da pandemia de COVID-19, 
muitas pessoas se viram na necessidade de 
adaptar os seus espaços de residência para 
conseguir manter o seu ofício. E a moda veio 
para ficar mesmo, já que muitas empresas vão 
manter seu quadro fixo online como dimi-
nuição de custos. Até os mais resistentes se 
renderam ao home office, afinal, nada melhor 
do que nosso cantinho!

No ano que passou, aumentou nossa deman-
da de pedidos para que fizéssemos algumas 
adaptações aos espaços existentes de nossos 
clientes para o home office. Até em projetos 
que estavam em andamento, recalculamos os 
espaços e criamos estes espaços de trabalho.

por Stach Bordignon Arquitetura

E não é tão difícil assim, confira nossas 06 
dicas para melhorar sua casa para o trabalho:

1. Procure um local mais sossegado –pre-
cisamos de concentração no trabalho, e um 
local mais tranquilo favorece isso;

2. Priorize o conforto com iluminação e 
ventilação natural – passamos 1/3 ou mais de 
nossas horas do dia trabalhando, e ambientes 
que possuem maior luz do dia proporcionam 
mais produtividade, e ventilação natural mais 
conforto térmico.

3. Ergonomia – fique em uma posição con-
fortável e procure trabalhar em uma mesa e 
cadeira que estejam de acordo com o seu ta-
manho. Mesas muito altas, ou cadeiras muito 
baixas, ou desproporcionais ao seu tamanho 
podem causar desconforto, dores na coluna, 
braços, e ombros. Caso seja preciso, coloque 
um apoio nos pés!

4. Iluminação artificial – caso a iluminação 
natural não seja suficiente, procure colocar 
uma iluminação direcionada para sua área de 
trabalho, como abajures articulados.

5. Cores – procure ambientes com cores 
mais neutras quando você precisa de con-
centração. Cores podem estimular demais e 
acabar atrapalhando o seu rendimento.
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6. Organize-se! – procure deixar sua 
casa e itens de trabalho organizados. Se 
possível, não deixe a papelada do traba-
lho a mostra, afinal você está em casa. 
Ambientes bagunçados geram confusão 
mental, perda de concentração, produ-
tividade e criatividade, e também podem 
atrapalhar.

Se quiser reformar e planejar, contrate 
sempre um arquiteto. Estes profissionais 
estudam e entendem de estética, funcio-
nalidade, ergonomia, e confortos para seu 
lar e sua empresa.

Gostou de nossas dicas? Siga nossas redes 
sociais @stachbordignon

Stach Bordignon Arquitetura
@stachbordignonarquitetura

arquitetura@stachbordignon.com.br
+55 47 3366 0809

 Breve lançamento

Apartamentos com 01 e 02 dormitórios

Rua São Paulo  |  Bairro dos Estados  |  Balneário Camboriú - SC

Mais informações
(47) 3514 7085
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Arquitetura
Por que & onde estudar

Segundo a definição do dicionário Oxford Language, Arquitetura é 1. a “arte e téc-
nica de organizar espaços e criar ambientes [diversos] [...] e 2. conjunto de obras 
arquitetônicas executadas em determinado contexto histórico, social ou geográfico”. 

?
Asas à liberdade

Ninguém quer contratar um profissional que faça 
mais do mesmo. Todos nós queremos inovação e, 
principalmente, originalidade. Na arquitetura você 
é estimulado a pensar fora da caixa, a expressar o 
seu ponto de vista, é instigado a ser crítico do pró-
prio trabalho e deixar sua marca em cada projeto 
que executa.

Legado

Quantas obras arquitetônicas que deixaram marca 
na história! Magníficas obras de arte em aço e 
concreto. Algumas só de olhar você já sabe quem 
foi o profissional que projetou, e esse deve ser um 
dos seus objetivos como arquiteto. Deixe a sua 
marca na história, faça o seu nome no mercado, 
crie tendência, seja diferente. Atenda a demanda 
do seu cliente e alinhe isso ao seu portfólio.

A faculdade é uma das primeiras “barreiras” que 
as pessoas encontram quando pensam em se tor-
narem profissionais do ramo, pois há essa concep-
ção errada de que você precisa ser um desenhista 
mega talentoso ou um gênio da matemática para 
entrar no curso. Nada disse é verdade, você pode 
desenvolver essas aptidões durante a graduação.

Se você ainda não é formado na área e pensa em 
ingressar neste ramo - ou começou a faculdade 
agora -, esses tópicos vão te ajudar a desmistifi-
car muitos conceitos e te fazer se apaixonar ainda 
mais por esta arte.

Para os amantes desta arte, a Arquitetura vai 
muito além de riscos no papel, construções mi-
rabolantes ou planejamento de espaços urbanos; 
Arquitetura é liberdade, é criatividade, é uma 
maneira de se expressar e de comunicar, seja 
um desejo pessoal ou da sociedade da época. 
“Arquitetura é, definitivamente, um ato político” 
(EISENMAN, Peter, 2010).

Essa matéria tem como referência um artigo 
publicado no site ArchDaily, em 2016, com uma 
lista de algumas razões para você se tornar um(a) 
Arquiteto(a), abordando temáticas da indústria, 
da academia e da vida pessoal do profissional. 
Outros pontos discutidos são os clichês e os 
equívocos que existem sobre a área.

Lendo o segundo tópico do artigo do ArchDaily, o 
Doroteo (2016) diz que “talvez a maior das vanta-
gens de ser um arquiteto é ter uma obra ao longo 
da vida que permanece depois que você se foi para 
lembrar as pessoas de seus esforços”; essa fra-
se me fez lembrar de um vídeo que assisti sobre 
imortalidade e neste vídeo foi citado uma passa-
gem do livro Inferno (2016) de Dan Brown, onde 
está escrito “enquanto eles falarem seu nome, 
você nunca morrerá”.

Esse misticismo sobre imortalidade e eternidade 
está muito ligado ao legado. Será que é realmente 
necessário viver para sempre para ser lembrado, 
ou uma contribuição social já é suficiente? Temos

artistas que faleceram há muito tempo, mas conti-
nuam sendo constantemente lembrados e exalta-
dos por seus trabalhos extraordinários. Será que 
essa menção não é uma forma de reviver a pessoa?

Jan Doroteo (2016), autor do artigo, completa esse 
tópico dizendo que “uma nova política  da Asso-
ciação de Arquitetos de Ontário requer que novos 
edifícios maiores que 1.000 m² incluam o crédito 
proeminente do arquiteto que o projetou próximo 
da entrada ou da fachada principal”. Está aí uma 
maneira de ser lembrado por muitos e muitos 
anos. Quem sabe se essa ideia tivesse sido aderida 
no Egito Antigo, hoje saberíamos quem foi o(a) 
arquiteto(a) que projetou as pirâmides...



38 39

inesperado, se supere a cada dia. Obviamen-
te, há prazos a serem cumpridos, mas isso 
não lhe impede de organizar sua jornada de 
trabalho.
 
Há muito o que aprender e aperfeiçoar. Na 
edição anterior tem uma matéria com algu-
mas especializações e mercados de trabalho, 
além de construção e reforma de casas.

Beleza não é tudoXô, tédio!
Durante o período da graduação, o tédio não 
será um problema. Este é um curso dinâmi-
co, prático e envolvente, mesmo durante o 
período mais teórico do curso. Você verá que 
é possível incluir suas paixões na arquitetura, 
pois tudo é referência.

No mercado de trabalho o ritmo está em suas 
mãos. Exercite a criatividade, inove, faça o

Referência e inovação são coisas comple-
mentares no meio criativo. O artigo ressalta 
que “cada projeto é uma janela para pesquisa 
sobre novas tecnologias, teorias de organiza-
ção, ou métodos de construção” (DOROTEO, 
Jan, 216).

Para produzir um trabalho incrível não basta 
apenas saber mexer em ferramentas ou ser 
um exímio desenhista, é preciso ser criativo e 
se destacar. Como fazer isso?? Para exercer a 
criatividade é necessário ter referências, tan

Um pouco de tudo

to da área quanto de assuntos completamente 
aleatórios. Todo conhecimento é válido, basta 
saber utilizá-lo. Para se destacar é preciso 
inovar, trazer algo novo ou mesmo melhorar 
o que existe, mas sempre se diferenciando 
dos demais e surpreendendo.

Conecte suas paixões com seu trabalho. 
Aproveite todo e qualquer conteúdo, leia so-
bre tudo, assista tudo, ouça tudo, assim você 
se tornará um excelente profissional.

Um projeto arquitetônico precisa ser muito 
mais do que apenas lindo. Ele precisa ser, no 
mínimo, funcional e atender as demandas do 
cliente. Criar um projeto e defender a ideia 
baseando-se na beleza final da obra não fun-
ciona.

Desde a graduação esse argumento é retira-
do de qualquer defesa de trabalho e deve ser 
mantido fora na hora de apresentar o projeto

ao cliente. Claro, o problema não é você dizer 
ao cliente que o seu projeto final ficará lindo, 
mas sim você ter como defesa principal do 
seu projeto a beleza estrutural.

Busque novas razões para justificar a criação 
das suas obras. Essa busca por motivos faz 
com que o arquiteto se torne muito bom em 
expressar seu ponto de vista e defender suas 
ideias.

Como já dizia Confúcio…

O ditado “escolha um trabalho que você ame 
e não terá que trabalhar um único dia em sua 
vida” é o que mais representa a Arquitetura, 
porque uma grande vantagem de escolher 
essa profissão é a possibilidade de trabalhar 
com o que você ama, ser bem recompensado 
por isso.
 
No artigo, o autor traz alguns exemplos de 
profissionais que seguem na ativa, trabalhan-
do, criando projetos magníficos e comandan-
do escritórios famosos. Um grande exemplo 
citado foi o Oscar Niemeyer, que seguiu

envolvido com alguns projetos ocasionais até 
falecer, dez dias antes de completar 105 anos. 

O autor finaliza o artigo ressaltando o quão sig-
nificante é a Arquitetura e complementa dizendo 
que “a habilidade de tocar uma parte integral da 
vida de alguém é uma boa razão para se tornar 
um arquiteto” (DOROTEO, Jan, 216).

A agência de cinema do governo do Canadá (NFB 
- National Film Board of Canada) criou uma ani-
mação em curta metragem sobre a vida de três 
crianças com pais arquitetos. O filme se chama
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“Me and My Moulton” e foi indicado para Melhor 
Curta de Animação no 87º Oscar. A partir desse 
curta, o diretor Torill Kove criou um vídeo cha-
mado “Five Sure Signs Your Parents Were Archi-
tects”, e ele mostra, o que Kove acredita ser, os 
05 sinais que seus pais eram arquitetos. 

Cada pessoa tem seu motivo para amar arqui-
tetura e querer se tornar um profissional da 
área. Alguns optam por seguir o caminho dos 
pais, outros querem realizar um sonho, outros 
encontraram no hobby uma profissão para vida 
toda, etc. Contudo, o primeiro passo que todos 
precisam dar é escolher a graduação certa.

Após o lançamento das duas primeiras edições 
da revista ARCHTEX, muitas pessoas comenta-
ram que têm vontade de cursar arquitetura, en-
tão decidi trazer essa matéria falando um pouco 
sobre a profissão e uma dica especial.

Amei! Onde posso estudar?

Se você quer cursar Arquitetura, mas não 
sabe onde ou quando, preste atenção… o mo-
mento é agora! A UniAvan, além de ser nota 
máxima no MEC, ela tem a graduação Presencial 
& EAD. Você estudará com excelentes professo-
res, com uma matriz curricular completa e terá 
todo o apoio necessário durante a graduação. 
Um dos melhores bônus é a conexão com outros 
profissionais - networking é fundamental.

Acesse o site e conheça mais sobre a graduação 
em Arquitetura & Urbanismo da 
UniAvan em Balneário Camboriú.

Caso você queira ler o artigo na íntegra, publicado no 
site ArchDaily, o título é “9 razões para se tornar um 
arquiteto”.

Arquitetura

e UrbanismoArquitetura

e Urbanismo
Presencial & EAD

NOTA MÁXIMA NO MEC

MATRÍCULAS ABERTAS!

Formação de um    
profissional criativo

Alta capacidade de 
observação e criação

Aptidão para atuar em diversas 
áreas desde o planejamento e 
execução de edificações ao 
paisagismo e urbanismo

Laboratórios tecnológicos

Corpo docente com mestres 
e doutores com experiência 
de mercado apurada

uniavan.edu.br
47  99984.0023
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Trabalho

Entenda o que realmente significa ser autônomo e
saiba se essa é uma boa opção para você.

O que é trabalho autônomo?

O trabalho autônomo é a atividade remune-
rada exercida sem vínculos empregatícios 
com empresas e por conta própria, ou seja, o 
profissional assume os riscos do trabalho.

Este tipo de trabalho, por não ter uma relação 
contratual com vínculos, tem como principal 
característica a insubordinação. O profissio-
nal pode adequar suas atividades de acordo 
com suas necessidades, no que se refere a 
quando, onde e como trabalhar.

Apesar de terem autonomia, há alguns fatores 
em que eles divergem de microempreende-

Trabalhador Autônomo: Insubordina-
do, não possui vínculo empregatício, deter-
mina seus horários e agenda a cumprir, não 
necessita de certificação especial, assume 
seus próprios riscos e paga alguns impostos 
específicos. Exemplos: Cuidador de pet, coach 
esportivo, fotógrafo, etc.

Microempreendedor: Se trata de pessoa 
jurídica, deve seguir o teto de R$ 81.000,00 
anuais de renda, pode se enquadrar no Sim-
ples Nacional, pode contratar 1 funcionário. 
Exemplos: proprietário de bar, comerciante 
de peças e acessórios novos, etc.

endedores e profissionais liberais. Seguem 
algumas diferenças:

Profissional Liberal: Deve possuir ha-
bilitação especial fornecida pelo conselho da 
classe ou sindicato, pode possuir vínculo em-
pregatício com mais de uma empresa, pagam 
tributos específicos deste tipo de trabalho e 
também uma taxa ao conselho a que perten-
ce. Exemplos: Médico, veterinários, arquite-
tos, etc.

autônomo

A maior vantagem do trabalho autônomo é a fle-
xibilização de horário. Por não haver uma rotina 
fixa, poderá conciliar os horários de trabalho com 
o tempo de estar em família ou em lazer. Também 
poderá determinar em que locais aceitará os ser-
viços de acordo com a sua disponibilidade.

Outras vantagens são a autonomia e insubordi-
nação. Não precisará seguir nenhuma ordem ou 
hierarquia e tomar decisões por conta própria, 
levando em consideração sempre os riscos de suas 
atividades.

Há ainda a vantagem de não necessitar de habili-
tação específica, podendo exercer suas tarefas de 
acordo com suas habilidades próprias.

Quais as vantagens de exercer
trabalho autônomo?

Apesar desses benefícios, é necessária muita 
disciplina para desenvolver suas habilidades e 
competências, buscando exercê-las da melhor 
forma possível para se manter competitivo. É ne-
cessário também montar um esquema de horários 
eficiente, onde haja equilíbrio entre a vida pessoal 
e profissional, sem prejudicar a renda necessária.

Como maior desvantagem temos a falta de direi-
tos que seriam concedidos caso houvesse vínculo 
empregatício, como o FGTS, férias, vale transpor-
te, 13º salário, plano de saúde, vale-refeição, entre 
outros.
Sem esses benefícios se torna mais difícil ter 
planejamentos futuros na questão orçamentária, 
pois a renda depende exclusivamente dos serviços 
prestados.
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O primeiro passo para que seu trabalho seja 
reconhecido é através da divulgação. Atual-
mente, há vários meios de divulgação, como 
redes sociais, sites, e-mails, entre outros. É 
importante criar uma boa vitrine do seu tra-
balho, com fotos, depoimentos, informações, 
que possam atrair a atenção de novos contra-
tantes.

Outro passo importante é estabelecer uma 
rotina de trabalho, com horários pré-defi-
nidos que facilitem a organização, ainda que 
não haja obrigatoriedade. Caso algum perí-
odo dentro do horário definido fique ocioso, 
aproveite a oportunidade para buscar novos 
conhecimentos que agreguem valor ao seu 
trabalho, seja por meio de cursos, vídeos ou 
outro meio.

Por fim, aprenda a ter uma organização fi-
nanceira eficiente. Visto que se trata de uma 
atividade avulsa, sem dedicação exclusiva, se

Dicas para ter sucesso!

Boa Sorte!

torna mais difícil criar um planejamento 
financeiro, portanto, busque sites ou plani-
lhas que ofereçam uma forma de controle 
de seus rendimentos e mantenha seus im-
postos em dia, evitando problemas futuros.

Como vimos, o trabalho autônomo tem 
suas vantagens por não exigir certificações 
específicas de conselhos ou sindicatos, por 
haver autonomia para a flexibilização de 
horários e locais de trabalho e o profissio-
nal é livre para tomar suas próprias deci-
sões quanto às suas atividades.

RH na construtora CIAPLAN
RH na construtora Brava Beach

@rhburgardt

Juliana Burgardt

Com relação aos tributos os profissionais autôno-
mos devem cumprir com o pagamento do INSS, 
que lhe garantirá o direito a aposentadoria, IRRF 
e ISS.

Quais as obrigações dos
profissionais autônomos?

Os valores de serviço e os impostos citados acima 
deverão constar no RPA (Recibo de Pagamento 
Autônomo). O RPA é o documento utilizado para 
comprovação legal de contratação dos serviços do 
autônomo.

Apesar dos riscos envolvidos, caso o traba-
lhador desenvolva uma forma de trabalho 
organizada, tanto com relação aos recursos 
financeiros quanto a manutenção de uma 
rotina padronizada, pode ser um ótimo 
jeito de iniciar suas atividades por conta 
própria, sem que seja subordinado a outras 
pessoas ou empresas.



46 47

Com DNA catarinense e 
irreverente a marca SOUR vem 
traçando sua historia em solo 
firme. Criada em 2020 de uma 
grande paixão em comum entre 
as amigas de infância Catarina e 
Ana Luísa, decidiram colocar toda 
a a sua criatividade e experiência 
no desenvolvimento da marca de 
roupas SOUR, que tem como 
definição versatilidade das 
roupas, junto a qualidade, unindo 
traços clássicos e modernos, 
tornando as peças atemporais, 
sem pesem perder a originalidade.

Com o lançamento da nova Coleção 
Cápsula Outono Inverno 2021, elas 
contaram com a ajuda da consultora de 
moda Duda Bertoldi, que vem trazendo 
sua visão mais comercial e até conceitual 
de mercado para agregar ainda mais 
valor às produções e ao styling. Visão 
essaessa de lifestyle e empoderamento que a 
marca traz a vida de quem a consome: 
modelos irreverentes, modelagem 

desconstruída e peças atemporais.
Esse é um dos maiores pilares da 
marca atualmente, e por isso 
juntamente com a Duda Bertoldi 
alinharam esses valores que são 
vestir mulheres que conhecem seu 
estilos e não consomem apenas por 
tendências, mas por qualidade.

Se você ainda não conhece a 
Sour, te convido a se 
apaixonar pela marca e 
conhecer ainda mais o 
propósito e marca que elas 
estão criando na vida de 

quem a consome.
@dudabertoldi_
dudabertoldiconsultoria@gmail.com

@sourbrazil
www.sourbrazil.com
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Hashtags 
que inspiram

interiordecoration#

1 @hkliving / 2 @alebaa.group / 3 @inteiorefined / 4 @my_ramndomness91 / 5 @studiodiy

1

2 3

4 5

archdesigndaily#

1 @the_line_visualization / 2 @studio_b47 / 3 @munteanumi / 4 @aidin.pashaei / 5 @a.roc.studio

1

2 3

4 5

homedecor#

1 @serosez / 2 @architect.styless / 3 @posterton / 4 @mscraftberrybush / 5 @whittneyparkinson

1

2 3

4 5

archdaily#

1 @alex_nerovnya / 2 @arquiphilia / 3 @nckemimarlik / 4 @z_aksen / 5 @darmatpen

1

23

45 #casadecor  - interior4inspo  - brazilianarchiteture - archidaily
Outras hashtags que te inspirarão
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VivaBC# Qualidade
de vida

Polo turístico e com um imenso potencial de crescimento. Natureza, 
gastronomia, centros comerciais, vida noturna, galerias de arte, feiras 
livres, cinema… seja qual for sua praia, Balneário tem para te oferecer. 
Devido a situação atual do COVID19 muitas atrações não estão abertas, 

principalmente as que lidam com grande aglomeração de pessoas, 
como os eventos.

Balneário Camboriú é um eterno cartão postal, e foi considerada a 
4ª cidade brasileira com melhor qualidade de vida e a 1ª do estado de 

Santa Catarina. BC recebeu este título a partir do estudo realizado pelo 
Centro de Integração de dados e Conhecimentos para Saúde (CIDACS) 

– Fiocruz Bahia, com patrocínio da Universidade de Glasgow.

do Brasil
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ª
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Amelhor de
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