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Casa & Construção
As tendências para 2018

Almofadas com alto-relevo
A experiência sensorial está com tudo quando o assunto é decoração. O tato 

é um dos sentidos explorados nas novas coleções, já que nem só de visual são 
mantidas as boas ideias. Quando surgem texturas nos tecidos, como estofados 
e almofadas, a casa ganha vida. O veludo e o matelassê são exemplos retrô que 
voltaram com tudo para o próximo ano. 
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Tudo é uma questão de harmonizar: tons, tecidos, móveis e texturas. Assim nascem 
também as tendências na área da decoração todos os anos, a partir de combinações 
e comportamentos das pessoas. Uma mostra que aconteceu em Paris, no início de 
setembro, ditou algumas tendências para o próximo ano, como formas mais arre-
dondadas e materiais táteis. Confira algumas dicas para se inspirar nas novidades 
quentes que já são tendências para o próximo ano. 

Tapetes ‘statement’
A evolução da tecnologia têxtil colocou a valorização das técnicas manuais nas 

peças de decoração como tapetes e estofados. Os tapetes estão se confundindo 
com verdadeiras obras de arte, com tramas que extrapolam a dimensão 2D e 
criam volumes e texturas variadas. A experiência se completa com a sensação 
tátil diferenciada.

Millennial pink
Apesar de o rosa quartz surgir como tendência absoluta ainda em 2016, ele se 

transforma em millennial pink em 2017 e pretende adentrar 2018 neste conceito. 
Apesar dos rumores que o amarelo seja o novo rosa, o tom avermelhado está 
entre os preferidos dos decoradores, até por casar muito bem com a paleta de 
cor da vez: os tons terrosos. 

Jardim particular
Trazer plantas e flores para dentro de casa é uma forma de ener-

gizar os ambientes desde sempre. O valor de cuidar de algo vivo 
na decoração tem a ver com o modo de vida mais conectado com 
a natureza. O conceito de floresta urbana leva mais verde para a 
decoração dos interiores, acompanhando a tendência do greenery 
(cor do ano 2017, eleita pela Pantone).

Brilho iridescente
Uma trend que já dominou o 

mundo da moda e do design é 
aquele brilho que reflete as cores 
do arco-íris, chamado de irides-
cente. O sereismo é um exemplo 
que é considerado tendência na 
decoração. As cores com brilho 
surgem em metais e se apropriam 
do plástico, vidro e metal.
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Sempre acompanhado de termos como sofisti-
cação e elegância, o veludo andava sumido das 
tendências decorativas, mas voltou – ao que tudo 
indica – para ficar no mundo do design. O tecido 
aparece em móveis e objetos, mas é preciso uma 
boa composição para não exagerar e perder o ponto 
certo. O velvet, termo em inglês, que passou tem-
poradas taxado como algo antigo, está com tudo 
no mundo da moda e conquistou os ambientes.

Ele pode ser destaque no estofado ou nas cadeiras 
da sala de jantar, e até mesmo nas cortinas. Por ser 
um tecido encorpado, ele reveste com corpulência 
e imponência e novamente aparece com um tecido 
tátil aconchegante. Para quem já tem seus móveis 
e estofados, a opção é apostar nos detalhes, como 
almofadas e revestimento de objetos. Ele com-

bina facilmente com couro, pele e composições 
similares. 

Pensando que o veludo é considerado um tecido 
quente, não se costuma utilizar ele em áreas exter-
nas como varandas ou na decoração de casas de 
praia. Nestes casos é vantagem optar por tecidos 
mais leves ou os veludos leves com composições 
em bambu e algodão. Lembrando que o tecido 
varia de preço conforme a sua composição, sendo 
o mais sofisticado o que apresenta fios de seda. 

A paleta de cores varia conforme a decoração: o 
veludo mais escuro confere requinte, enquanto que 
os tons pastéis dão um ar vintage. Vale lembrar que 
é um tecido que suja com facilidade, por não ser um 
revestimento liso pode manchar e ficar marcado. O 
cuidado nas áreas de convivência deve ser dobrado. 

Sereismo 
Para quem ainda não ouviu falar, o sereismo é uma tendência que 

remete às sereias e ao fundo do mar. Objetos como conchas, estrelas 
do mar e tons azulados e esverdeados ganham força neste estilo. Em 
alguns casos é também um estilo de vida, já que aparecem na moda 
e na beleza das mulheres. O estilo também está sendo utilizado na 
decoração de festas. 

A volta (com tudo) 
do veludo

Cores mais escuras conferem requinte ao ambiente.
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Tramas humanas
A valorização de produtos feitos artesanalmente também é uma 

tendência forte na decoração. Estilos como vime e rattan estão 
com tudo para compor móveis e adereços. Eles aparecem muito 
nos móveis de jardim e para áreas externas bastante valorizadas 
nesta época do ano. O fato de ser produzido em sua maioria ar-
tesanalmente, ganha valor agregado ao produto e confere algo 
tradicional e cheio de estilo para os ambientes.

Experiência sensorial 
A geração da experimentação parece mesmo influenciar todas 

as áreas. As texturas já são experiências decorativas, e também 
objetos como as louças para as refeições ganham espaço de ritual 
na mesa. O conforto é a bola da vez, sugerindo rituais que nos 
conectem com nossas vidas e com hábitos que apreciamos. Sentar 
à mesa com louças bonitas valoriza os espaços, torna as refeições 
mais interessantes e presentes.
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O nome pode ser importado, mas essa 
verdadeira mania entre os designers são as 
chamadas prateleiras triangulares. Elas são 
peças úteis e que dão estilo aos ambientes, 
ainda mais com o desenho diferente das tra-
dicionais. Elas aparecem coloridas ou feitas 
com materiais diversos e saem dos lugares 
comuns e casuais. As formas geométricas 
aparecem nos revestimentos e pinturas a al-
gumas coleções, mas em forma de prateleira 
surpreendem e ousam nos espaços. Ambientes 
minimalistas combinam perfeitamente com as 
triangle shelfes e ainda atraem nosso olhar 
que sente conforto visual ao observá-las. 

A praticidade dessas peças também deve 
ser destacada, já que se pode fazer variação 
de tamanhos e profundidades. Combinam 
em vários ambientes em funcionalidades 
diversas. A instalação também é tranquila, 
deve-se apenas escolher a altura desejada e 
dar um espaço para não conflitar com móveis 
e objetos decorativos. A composição com 
prateleiras e quadros na parede, por exemplo, 
deve ser pensada de forma harmoniosa. Ape-
sar de estilosa, por possuir linhas retas, acaba 
se tornando versátil em qualquer composição. 
É possível também personalizar a prateleira 
sobrepondo tamanhos diferentes. 

A novidade do ‘triangle shelfes’ na decoração

A composição com prateleiras e 
quadros na parede, por exemplo, deve 

ser pensada de forma harmoniosa.
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Uma escolha literalmente fundamental. 
Quando o assunto é comprar um terreno 
para construir, nada mais importante do 
que pensar em todas as possibilidades an-
tes de fechar o negócio. Afinal, a decisão 
determina a construção e a vida dentro do 
ambiente construído. Com o auxílio do 
corretor imobiliário, é importante avaliar 
as características do solo, a incidência de 
iluminação natural e o aproveitamento da 
área total. A documentação da propriedade 
deve estar em dia para evitar problemas fu-
turos. Abaixo, seguem tópicos para ajudar 
na escolha da área.

Topografia
Os terrenos com declive ou aclive costu-

mam ser mais em conta do que os terrenos 
planos, porém, vale analisar as movimenta-
ções e drenagem para não aumentar muito o 
custo da obra antes da construção. É preciso 
tomar cuidado para os problemas de inun-
dação, umidade e custo para o escoamento 
da água. A melhor forma é consultar um 
engenheiro antes de escolher. 

Existem cuidados 
para escolher
um terreno

Sol
No Brasil, a face Norte é a que mais 

recebe insolação durante o dia, por isso 
os terrenos ou construções nesta posição 
são mais valorizados. A recomendação na 
hora de construir é deixar os dormitórios 
voltados para o nascer do sol, assim como 
área externa com piscina. Mas vale verificar 
se a incidência de sol realmente atinge o 
local ou se outra construção já prejudica.

Solo
É preciso ficar atento, pois os solos 

pedregosos dificultam fundações pro-
fundas e a remoção das rochas é um 
serviço oneroso. Já os arenosos não são 
indicados para casas pesadas, com vá-
rios pavimentos. O problema é a erosão, 
que pode causar buracos e rachaduras 
nas estruturas. Vale lembrar também 
que terrenos próximos a rios, represas e 
nascentes, além de poderem ser áreas de 
preservação, costumam ser mais instáveis 
e sujeitos a alagamentos.

Infraestrutura e vizinhança
Verifique a estrutura do bairro ou lo-

calidade. Serviços que facilitem a vida 
morando no local, como o recolhimento de 
lixo, luz, rede de internet, etc. Preocupe-se 
também com as propostas das construções 

vizinhas e o quanto elas podem afetar a sua 
rotina. Peça também a Certidão Negativa 
de Débitos Municipais e o carnê do IPTU, 
que informa a metragem do terreno e o 
valor venal. Se esses itens não estiverem 
em dia, vale renegociar o valor do terreno.
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Espaços devem ser otimizados. Essa 
máxima é cada vez mais uma verdade 
para decoradores e designers de interio-
res. Vale na hora de planejar espaços pe-
quenos, mas também em áreas maiores, 
onde deve ser trabalhada a harmonia e 
a praticidade de cada ambiente.

O que caracteriza os móveis per-
sonalizados propriamente ditos é a 
customização deles de acordo com a 
opção dos clientes. Nesse contexto, 
diversos materiais e técnicas diferen-
tes e artesanais podem ser utilizados, 
como pátina, revestimento com vinil ou 
tecido e muitos outros. “Cada projeto 
deve ser particularizado, pensado para 
contemplar as ideias dos moradores e 
também suas necessidades”, defende 
Maico Comparin Vicente, da Comparin 
Interiores, representante exclusivo da 
Cenci Ambientes Transformadores, de 
Flores da Cunha. 

Os detalhes são quem garantem a 
personalização dos projetos, como pu-
xadores e outros acabamentos. Por isso, 
é importante estar ligado às tendências, 
mas também avaliar o gosto pessoal, 
para optar por escolhas inteligentes e 
de atitude. É uma forma de tornar os 
ambientes elegantes e aconchegantes 
ao mesmo tempo.

A Cenci oferece tecnologias a par-
tir das suas linhas de pesquisa, que 
garante ao móvel resistência extrema 
à umidade. “Na nossa região é impor-
tante observar a estrutura do móvel 
antes de fechar o negócio, temos um 
clima instável e garantir qualidade 
ao investimento é fundamental”, frisa 
Maico, destacando que a empresa atua 
em Flores da Cunha desde 2009 e tem 
fábrica atuante no mercado moveleiro 
desde 1979, garantindo a confiança 
necessária na hora de fazer os móveis 
da casa toda.

A exclusividade que um móvel pla-
nejado deve conferir parte do atendi-
mento especializado e oferecimento de 
produtos de qualidade. Além disso, a 
profissionalização do setor e o aumento 
da concorrência contribuem nesse sen-
tido, fazendo com que o cliente ganhe 
em eficiência e beleza.

Planejamento é tudo!

Característica dos 
móveis personalizados 

é a customização deles 
de acordo com a opção 

dos clientes.

A Cenci atua em Flores 
da Cunha desde 2009.
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