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nossa fortaleza, nossa saúde, nosso bem maior.
Com o mundo funcionando de um jeito totalmente diferente, veio também, repentinamente, uma
aceleração da velocidade da empresa, que já estava
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ENCONTRA AQUI

muito crescimento, amadurecimento, descobertas,
dificuldades e mais sensibilidade.
Um ano de aprendizado, de novos hábitos e de
novidades, como o lançamento da revista impressa
Westwing: uma alegria para nós, um alento para os
olhos. Uma publicação que surge para renovar e
ressignificar o morar. Para falar sobre novos jeitos
de habitar. E valorizar, acima de tudo e cada vez
mais, o bem-estar.
Boa leitura!
Andres Mutschler, founder & CEO

U
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36 | REFÚGIO Ideias e estilos diferentes para
montar um quarto com a sua cara

FOTO: DANIEL ARATANGY / * TODOS OS PREÇOS DIVULGADOS NESTA REVISTA ESTÃO GARANTIDOS POR SEIS MESES DESDE O SEU LANÇAMENTO.

32 | BEM-ESTAR A coach Ana Raia reflete sobre
nossa relação com a casa

m pacto, em forma de um manifesto, veio
como uma consequência natural do momento em questão. Era urgente estender
a mão, olhar para o lado e ajudar o outro por meio
de campanhas sem fins lucrativos, com foco nos
pequenos produtores, e com parte das vendas revertida para importantes projetos sociais. Um ano de
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Já faz anos que ANA RAIA mergulhou no
autoconhecimento e estuda a fundo o desenvolvimento humano – ela é coach de vida e
carreira. Ana assina nossa coluna de bem-estar,
com grandes lições da quarentena.

B

Arquiteta de formação, BETH SLAMEK
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especializou-se em comunicação de marcas.
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visual, foi a responsável pela direção de arte da
primeira Revista Westwing.

CRISTAL MUNIZ decidiu parar de produzir lixo
há seis anos e, desde então, vem inﬂuenciando
outras pessoas a fazer o mesmo. Seu blog, Uma
Vida sem Lixo, já virou referência. Prova disso é a
coluna de sustentabilidade que ela escreveu para
a nossa estreia no impresso.
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DANIEL ARATANGY, fotógrafo que é mestre na
arte de fazer bons retratos, é o autor das imagens
que estampam a nossa capa e a reportagem com
Alexandra Loras. Daniel tem no currículo trabalhos para algumas das mais importantes revistas
do país, campanhas de publicidade, exposições e
um curta-metragem.

FOTO: LEILA VIEGAS

Tem dúvidas, sugestões ou elogios? Fale com a gente!
Acesse: www.westwing.com.br/faq, será um prazer atendê-lo!

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL / DIVULGAÇÃO

Lojas em São Paulo: VILA MADALENA, rua Simpatia 51,
tel.: (11) 3588-8834, seg. a sáb. das 10h às 19h e dom. das 11h às 18h.
MORUMBI SHOPPING, seg. a sáb. das 10h às 22h e dom. das 14h
às 20h. SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS: seg. a sáb. das 10h às
22h e dom. das 14h às 20h.

Festa dos SENTIDOS

ELEZA é o combustível. INSPIRAR, nossa
paixão. Criatividade, a ferramenta para, juntos, transformarmos o VIVER: palavras que
formam os pilares da nossa revista e nos impulsionam, há quase dez anos, a ir além.
Em 2020, encontramos em nossa casa a proteção,
um ninho. Foi genuína a necessidade de nos apropriarmos desse espaço de forma amorosa, criativa
e eficiente. Mudaram as prioridades. A estética
precisou dar lugar à função e cada microespaço foi
ocupado por nós e pelos nossos.
Tivemos de abrir mão de antigos hábitos e adotar
outros para o bem de todos. Nossas relações foram
transformadas. Surgiram novas interações, dinâmicas e um novo tipo de existência: um outro habitat.
Passamos a habitar nossa casa, nossa cidade, nosso
planeta de um jeito diferente: ressignificamos nossa
relação com a natureza, com os momentos simples
da vida e com o outro.
Hábito. Eixo temático e poético que, nessa dança
mágica do tempo, de novos e antigos hábitos, nos
trouxe até aqui: ao lançamento do nosso #1 da revista impressa do Westwing, uma marca que nasceu
on-line, fazendo uma combinação de revista digital
com produtos, conteúdo, curadoria, oportunidades,

posicionamento e tendência. E aqui, em sintonia
com os os novos modos de viver, existir e consumir,
surge em forma de uma edição impressa – bem à
moda antiga – semestral, temática. Pensada e construída com um cuidado artesanal, pauta por pauta,
foto por foto, página por página, por nossas mentes
diversas. Para valorizar a importância da arte (que
cura e salva) encontrada em suas diferentes formas,
em tudo o que nossos olhos alcançam.

A

lexandra Loras, sua voz e todo o conteúdo
preparado para esta edição empoderam o
nascimento desse projeto e dão boas-vindas
a mais esse lugar de troca. Um convite para mergulhar no nosso habitat criativo, que se renova diariamente seguindo uma missão principal: “inspirar
cada pessoa a descobrir mais beleza no seu viver”.
Desejamos que essa experiência seja um deleite
aos seus sentidos.
Boa leitura!
Vanina Batista, diretora de criação, e Paula Jaber,
diretora criativa e de estilo
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DROPS
A inspiração é o que nos move todos os dias: estamos sempre em busca dela, seja qual for o projeto da vez.
Dos livros à paleta de cores, conﬁra um pouco do que tem permeado o nosso imaginário

ROTA DE FUGA
Desde que lançou o CASAS ALTAR, projeto que
oferece refúgios sustentáveis afastados dos grandes
centros urbanos, Facundo Guerra tem causado
desejo entre os viajantes. A novidade da vez é a
ALTAR PRAINHA, a 120 km de São Paulo. Pense
em uma casa integrada à mata, com uma praia
particular de água doce, ofurô e projetor de cinema 4K. Para completar, o mobiliário e os itens de
decoração têm curadoria assinada pelo Westwing.
Deu vontade? Fique de olho: há novas casas por
vir, em cenários especiais, e que também terão o
nosso olhar criativo no décor.

Revista Westwing Drops
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MEIA-LUZ

A Meia-luz, um mix de rosa e lavanda, é a
cor mais quente de 2021, diz a SUVINIL.
A marca anunciou a paleta que deve vir
forte no próximo ano, inspirada nas transformações que permearam o nosso jeito
de viver e sentir a casa nos últimos meses.
Entre os 38 tons inéditos, está a versão escolhida como cor do ano. “Ela é inspirada no
pôr do sol, esse ícone que tomou as redes
e virou inspiracional, trazendo a natureza
para dentro de casa. Fala sobre otimismo,
coragem e a contemplação da vida e de
suas novas roupagens e formatos, para
que possamos esperar um futuro melhor e
mais equilibrado”, pontua Juliana Hosken,
Diretora de Marketing da Suvinil.

Marcel Breuer, o
criador da Cesca;
e algumas releituras
do Westwing

SUVINIL: DIVULGAÇÃO/BREJO.CO / CASA ALTAR: LEILA VIEGAS

Entre os diversos tons
que prometem marcar
2021, a cor batizada
de MEIA-LUZ pela
Suvinil ganha destaque

Mais cor,
por favor

À PROVA
DO TEMPO

Entra ano, sai ano, e a cadeira CESCA continua
tendo lugar cativo na nossa lista de peças favoritas – assim como na de todos os apaixonados
por design e decoração. Com linhas simples e
curvas sutis, ela foi criada em 1928 pelo renomado arquiteto e designer húngaro Marcel
Breuer, veterano da escola Bauhaus (instituição
que marcou uma era). Inspirada nas formas
do guidão de uma bicicleta, a Cesca marcou a
primeira vez que os tubos de aço curvado sem
solda foram usados para o desenvolvimento
de móveis. O resultado, que combina a força
industrial do aço com a suavidade artesanal da
palhinha de Viena, é esse ícone do design que
atravessa gerações – um dos modelos originais
desenvolvidos por Breuer está no Museu de Arte
Moderna de Nova York (MoMA).

Charme
atemporal
São muitos os objetos de desejo lançados pelo
nosso private label, a Westwing Collection, mas um
deles já ganhou nossos corações de apaixonados
por decoração.
Com lançamento exclusivo no WestwingNow,
a linha de roupas de cama BASICS foi feita para
quem gosta de uma proposta aconchegante e minimalista. A coleção vai contar com um mix de cores
neutras, com tons de branco, off-white e palha, e
tem tudo para entrar na sua wishlist também.
9
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WESTWING POR AÍ

Hora
da leitura

Se tem uma coisa que adoramos é ver os nossos produtos espalhados por
casas de todo o Brasil. Não à toa, a hashtag #MEUESTILOWESTWING,
no Instagram, é um verdadeiro vício por aqui: através dela, comprovamos
como uma mesma peça é capaz de contar muitas histórias diferentes. Confira alguns desses cliques inspiradores e lembre-se de acompanhar a nossa
página @westwingbr e marcar a hashtag. Na próxima edição, você também
pode acabar aparecendo por aqui.

Nos inspiramos nos títulos mais
recentes da editora Todavia para indicar
livros que vão bem nas mais diversas
situações, não importa o mood

#MeuEstiloWestwing

@casaape

@lulualbuquerque

@meularbohochic

@gabiliisboa

PARA OS DIAS EM
QUE A IDEIA É FICAR
EM CASA

@lar_dagil

@ape_701rj

@mypetitapartament

@linbrasil

@ideiasparaorganizar

@moguerini.home

@karol.mercez

@eunaosouarquiteta

Revista Westwing Drops
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Erguei bem alto a viga,
carpinteiros e Seymour –
Uma introdução
J. D. Salinger
Na cidade, na praia ou na
montanha, se o plano for
não deixar a toca, a obra de
J. D. Salinger é sinônimo
de entretenimento. Afinal,
o último livro do célebre
autor traz mais pistas para o
quebra-cabeça em torno dos
Glass, família que protagoniza suas tramas mais envolventes. Os jovens prodígios
agora estão às voltas com
os dilemas da vida adulta,
narrados por Buddy Glass.

PARA OS DIAS EM
BUSCA DE INSPIRAÇÃO

PARA DIAS QUE PEDEM
GRANDES EMOÇÕES

PARA OS DIAS COM
GOSTO DE AVENTURA

Nós, mulheres
Rosa Montero

Os supridores
José Falero

Tragam os corpos
Hilary Mantel

Naqueles dias que nos
falta motivação, como não
ganhar uma injeção de
ânimo extra ao conhecer a
trajetória de mulheres que
marcaram a história?
Há nomes conhecidos como
Agatha Christie e Simone
de Beauvoir, mas também figuras como Juana Azurduy,
guerreira latino-americana
de origem indígena, que
liderou exércitos contra os
espanhóis. Todas pioneiras,
revolucionárias e exemplos
da força feminina.

O primeiro romance do
escritor brasileiro, um dos
nomes mais relevantes da
nova literatura brasileira,
nos leva ao centro de Porto
Alegre. É ali que Pedro e
Marques, dois moradores
da periferia em busca de
melhores condições de
vida, decidem entrar para o
tráfico e protagonizam cenas
envolventes. Uma história
eletrizante e um retrato cativante de personagens sobre
os quais prestamos pouca
atenção em nossas cidades.

Mais reis, rainhas, traições e
jogos de poder movimentam
a continuação da série que
cativou milhões de leitores.
Estamos em 1535 e Henrique
VIII, o volúvel monarca da
Inglaterra, ainda não tem
um filho para legar a Coroa.
Quem protagoniza a história
– e traça os rumos da Inglaterra – é Thomas Cromwell,
o plebeu ambicioso que
conquistou a posição de
braço direito do rei.
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INSPIRAÇÃO

Sessão da tarde
Enquanto as visitas presenciais aos museus mais incríveis do
mundo seguem incertas, que tal aproveitar os passeios virtuais
para se manter conectado com a arte e a cultura?

De cima para
baixo: mulheres
criando o crochê
com lascas
de eucalipto;
o cesto do
mesmo material;
e utensílio
doméstico feito
por artesãos da
Jureia depois
de uma oficina
comandada
por Paula

VICTORIA & ALBERT MUSEUM,
LONDRES

Grande parte do acervo da instituição, que
celebra os grandes feitos do design, pode ser
acessada on-line. Tudo é um colírio para os
olhos, mas estamos particularmente interessados na exposição inspirada em Alice no País das
Maravilhas, que inaugura em março. Há uma
série de atividades programadas para quem
não puder visitá-la in loco. +vam.ac.uk

Em sentido horário,
três imagens da mostra
sobre Alice no País das
Maravilhas: figurino do
The Royal Ballet; gravura
de John Tenniel; e tela
de Salvador Dali

MUSEU NACIONAL DE ANTROPOLOGIA, CIDADE DO MÉXICO

O passeio on-line é uma verdadeira aula de
antropologia, já que o acervo conta com peças
que refletem a história da humanidade. Entre
elas, a Pedra do Sol – famoso Calendário Asteca – e as grandes esculturas que representam
os deuses de Teotihuacán. +artsandculture.
google.com/partner/museo-nacional-de-antropologia-mexico

É

MUSEU DA ACRÓPOLE, ATENAS

Se a ideia for viajar por um dos capítulos mais
fascinantes da nossa história, passeie pelas galerias deste museu. Estão lá ícones como peças
antigas da Acrópoles e as Cariátides – figuras
femininas esculpidas que funcionam como
suporte, no lugar de uma coluna ou um pilar.
+artsandculture.google.com/partner/acropolis-museum
Revista Westwing Drops
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Museu da Acrópole,
uma aula de história
em Atenas

FOTOS: JOHAN PERSSON/DIVULGAÇÃO / DIVULGAÇÃO

MUSEU DO VATICANO, ROMA

Mais do que conferir os corredores com milhares de obras assinadas por nomes como Rafael
e Caravaggio, a visita on-line ainda mostra a
Capela Sistina em detalhes.
+museivaticani.va

COLECIONADORA
DE HISTÓRIAS
praticamente impossível reunir
em uma página tudo o que a
articuladora social Paula Dib
já fez. Sua história inclui passagens
fantásticas como trabalho voluntário
em uma tribo aborígene na Austrália.
Dona de uma mente inquieta, ela
se formou em Design Industrial,
mas fugiu do óbvio ao repensar os
caminhos do design nacional. Desde
então, Paula viaja o Brasil – e o mundo – para coordenar projetos com
artesãos, contribuindo para o desenvolvimento de suas comunidades
remotas. “O que me enche de direção
é exaltar nossa cultura e nossos saberes, trabalhar isso de forma descentralizada, abraçando os rincões deste
país e percebendo a nossa beleza e
diversidade”, explica.
Nessas andanças, Paula já ajudou
mulheres na Bahia a criarem um

crochê com lascas de eucalipto; fez
uma ponte sólida entre artesãos do
sertão do Ceará e o mercado europeu;
e coordenou uma oﬁcina de design em
Moçambique, na África, que desenvolveu brinquedos educativos a partir de
insumos locais. “Meus olhos brilham
quando encontro artesãos conectados
com suas origens; seu trabalho revela
as raízes e todo conhecimento desenvolvido a partir delas”, conta Paula.
Movido por seu universo inspirador,
o Westwing convidou a designer para
encabeçar uma ação inédita de capacitação de pequenos produtores com a
missão de potencializar seu trabalho.
Mais um entre os muitos projetos de
Paula. “Quero estar mais perto de
uma forma artesanal de viver. Essa é
uma lição que tenho aprendido com
pessoas que trabalham no tempo de
suas mãos.”
13
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INSPIRAR

WESTWING APRESENTA

UNIVERSO

FOTOS: LEILA VIEGAS

2020 foi um ano importante para o Westwing, seu shoppable magazine.
Lançamos o WestwingNow, uma plataforma virtual que oferece uma
experiência de compra mais prática e objetiva: é a nossa (e a sua!)
loja de decoração on-line, com um portfólio fixo de produtos em que
você acessa, por meio do campo de busca, os queridinhos do nosso
público – e com entrega rápida! Para conhecer melhor, embarque
com a gente nas páginas desta revista, composta, principalmente, de
produtos disponíveis no WestwingNow. E conheça, a seguir, um pouco
do universo criativo que nos inspira e permeia esse projeto.

Revista Westwing Westwing apresenta
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Revista Westwing Westwing apresenta

18

19

A INSPIRAÇÃO
VEM DE ONDE?

FOTO: DOUGLAS GARCIA

Da luz, das sombras,
da beleza que habita a
simplicidade de uma
cena cotidiana. Ela
está em tudo e em toda
parte. Ela é arte. Está
aqui e nas próximas
páginas, que refletem
a identidade visual
do WestwingNow, o
nosso jeito fácil, prático
e rápido de levar mais
beleza para a sua casa.

Revista Westwing Westwing apresenta
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O WestwingNow nasce com uma personalidade marcante,
madura e envolvente, nítida em todos os pontos.
21

FOTOS: LEILA VIEGAS

Cada foto tem vida.
Luz natural, contraste e
leveza são primordiais
em todas as produções,
ambientes e categorias
do WestwingNow:
cama, mesa, banho,
móveis, adornos, tapetes
e Westwing Collection.

Revista Westwing Westwing apresenta
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SHOP THE LOOK

PRESENÇA marcante
Uma seleção de peças cheias de personalidade – e com cores inspiradas
no universo da pintora Georgia O’keeffe – capazes de adicionar vida
a um ambiente mais minimal. Escolha as suas preferidas!

1

9

6
7

11

4
2
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FOTO: RENATO PIZZUTO
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1. Sofá All In em veludo, R$ 3.999. 2. Castiçal de Ferro Bertolazzo, R$ 49,90.
3. Castiçal Carole II, R$ 54,90. 4. Jogo de 2 Velas para Castiçal Jones,
R$ 9,90. 5. Mesa de Centro Andaime, R$ 659,90. 6. Vaso de Cerâmica Ivone,
R$ 152,90. 7. Escultura Cimento Face Caty, R$ 49,90. 8. Lupa Decorativa
Diogo, R$ 259,90. 9. Poltrona Giratória Emily, R$ 2.499. 10. Tapete Kytzia,
R$ 2.799. 11. Jogo de 6 Taças para Espumante em Vidro Opal, R$ 429,90.
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Os produtos
desta seção você

ENCONTRA AQUI

MINHA MORADA

1 2
3 4

Hábito,
habito,
HABITAT

1. CHRIS CAMPOS

D

eixar de lado suas constantes
viagens a trabalho e passar
tantos meses dentro de casa
não foi uma tarefa árdua para Chris
Campos. Aﬁnal, a morada cheia de
bossa da jornalista e apresentadora
é um verdadeiro achado quando se
pensa em São Paulo.
Ali, entre móveis garimpados, peças
recicladas e objetos herdados, Chris
viu sua rotina mudar por inteiro e
aproveitou para mergulhar no trabalho, assumindo os novos desaﬁos.
Nesse novo contexto, sua casa fez as
vezes de refúgio e QG e tornou-se palco de todas essas transformações.

FOTO: FLÁVIA RIBEIRO

Os últimos meses foram uma oportunidade de ressignificar nossa
relação com a casa. Ao passarmos muito mais tempo nela, criamos novas
dinâmicas, vivências e histórias nesse lugar que tão bem nos acolhe e
protege. Aqui, convidamos personagens que já inspiraram campanhas
e outros conteúdos especiais para contar o que mudou de lá pra cá
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De cima para baixo:
Abajur Kira, R$ 189,90.
Tapete Persa Juana,
R$ 5.399. Penteadeira Liz,
R$ 2.999. Lupa Decorativa
Diogo, R$ 259,90.

“A gente muda o tempo todo, acho que faz mais sentido
quando a casa acompanha essas transformações”
27

“Eu e minha família passamos a habitar a casa de uma
forma diferente, com mais intensidade e tempo”

2. MARIA RITA ALONSO

Revista Westwing Minha Morada
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FOTO: FLÁVIA RIBEIRO

Mesa de Jantar Tulipa
Oval, R$ 4.549.
Vaso de Vidro Varda,
R$ 219,90. Tapete Turco
Hypnos Warn, R$ 919,90.
Cadeira Carina com
Braços, R$ 1.119,90.

FOTO: FLÁVIA RIBEIRO

M

orar em uma casa com
jardim era um sonho antigo
da jornalista Maria Rita
Alonso. Há dez anos, ela encontrou na
Vila Madalena, em São Paulo, a morada perfeita para realizá-lo. Com o aval
da família, a editora imprimiu seu
olhar apurado para a estética em cada
um dos cantinhos, incluindo alguns
de seus preferidos, como a biblioteca.
E apesar de adorar seu refúgio, foi
durante a pandemia que a escolha
feita lá atrás se encheu de sentido.
Os ﬁlhos ganharam um espaço para
estudar, Maria Rita passou a cuidar das plantas, desejo que andava
esquecido, e por aí vai. “Minha casa
conquistou uma outra amplitude
dentro da minha vida, que foi a do
acolhimento, do abrigo.”

29

“Tudo que a gente já amava em nossa casa ganhou um sentido
ainda mais especial, juntando trabalho e acolhimento”

4. PAN ALVES

P

lantas por todos os cantinhos,
peças de madeira e objetos
cheios de personalidade garimpados a dedo pela proprietária: a afetividade sempre foi palavra-chave na
casa da fotógrafa Pan Alves. “Fico muito aqui, então ela acabou se tornando o
meu refúgio dentro da cidade.”
Com a pandemia, a rotina não mudou radicalmente, como para a maioria das pessoas, mas surgiu a vontade
de trocar as coisas de lugar.
A mesa de jantar, por exemplo,
ganhou uma nova posição, para que
houvesse mais liberdade de circulação
e – por que não – a possibilidade de
fazer exercícios e dançar.

3. CLAUDIO GOVÊA

A

Revista Westwing Minha Morada
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Almofada Buclê Gael,
R$ 199,90. Espelho Alves,
R$ 199,90. Cristaleira
Muca, R$ 4.499. Tábua em
Mármore Bisotê, R$ 229,90.

Os produtos
desta seção você

ENCONTRA AQUI
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Mesa de Centro de
Madeira e Vidro Itapuã,
R$ 1.999. Cômoda
de Madeira Elizabeth,
R$ 1.199. Quadro
Sombra l, R$ 2.299.
Poltrona em Couro
Robin, R$ 3.259.

FOTO: JADE GADOTTI

casa do publicitário Claudio
Govêa e do advogado Caio
Simon é um refúgio feito de
histórias – nas paredes, as obras reﬂetem a paixão da dupla pela arte.
Com a pandemia, no entanto, novos
capítulos vêm sendo escritos, agora
com uma pitada a mais de sabor. Isso
porque, depois de tanto cozinhar,
Claudio decidiu abrir um restaurante.
“Eu adoro. Passamos a pandemia longe
dos deliveries.”
Para trabalhar, Claudio e Caio também exploraram novas possibilidades,
como a mesa da sala de jantar e o
quarto de hóspedes. “Morar em uma
casa aconchegante e espaçosa em
uma cidade cercada de prédios como
São Paulo é um privilégio.”

“Como comecei a fotografar bastante em casa, pude explorar
todos os cantos possíveis dentro dos cômodos”
31

BEM-ESTAR

“Lidar com as
emoções, descobrir

Somos todos
EQUILIBRISTAS
Os ensinamentos e reflexões da coach de vida e carreira Ana Raia
sobre a quarentena, que valem para hoje e sempre

O

isolamento nos tirou da zona de conforto e apresentou uma montanha-russa
de sentimentos, medos e incertezas. O
Westwing foi conversar com Ana Raia, especialista em desenvolvimento humano. No papo, ela
fala sobre valorizar o presente, cultivar o autocuidado e sobre como nossa casa, antes um local
de repouso, foi totalmente ressigniﬁcada.

W.: Como as mulheres, que foram ainda mais
cobradas, podem encontrar um equilíbrio?
A.R.: O primeiro passo é abrir mão do título de
Mulher-Maravilha. Erradicar a ideia torturante
de que “temos que dar conta de tudo”. Isso não
nos faz menores, mas humanas e com limitações, em constante evolução.

WESTWING: A ansiedade tomou conta dos
últimos tempos. Como lidar com ela?
ANA RAIA: Um antídoto para a ansiedade é focar
no presente – as práticas de mindfulness são
maravilhosas. Outra dica é priorizar aquilo que
você pode controlar. Distribuir bem o seu tempo,
eleger quem faz parte da sua vida, cuidar da
alimentação, praticar atividades físicas. Também

Revista Westwing Bem-estar

W.: O que mais podemos fazer?
A.R.: Elencar prioridades, se organizar para fazer

o melhor que podemos com os recursos, o tempo e a energia disponíveis. Vão ter dias melhores
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ILUSTRAÇÃO: NICOLE VITTO / FOTO: DIVULGAÇÃO

é importante escolher para onde vai dirigir sua
atenção, se é na preocupação ou nas soluções.
Por último, cultivar emoções positivas, como a
gratidão e a apreciação pela vida, ajuda muito.

o que é prioridade,

que sempre foi o lugar de
repouso, virou o lugar de
e, assim, construir proteção, acolhimento,
descanso e, para muitos,
novos hábitos e
de trabalho. A casa ganhou
mais funções, e nós, mais
comportamentos
tempo e funções nelas.
W.: Em tempos de déﬁcit de
Muitas pessoas mudaram
energia, como ter vitalidade? pode nos aproximar
a decoração e a disposição
A.R.: Com o autocuidado.
de uma vida mais
das suas casas. Isso mostra
Não precisa ser um ritual
que a conexão conosco é inelaborado, e sim ter uma forte
verdadeira”
dissociável da conexão com
intenção e tempo. Você pode se
nossas casas. Vejo como um
reenergizar colocando o pé na
grama, escutando uma música que te emociona. resgate importante, porque vivíamos para fora,
do corpo, da casa. Voltamos para o lar e estamos
O autocuidado é um ato de amor a si próprio:
ressigniﬁcando-o.
aumenta a autoestima, a autoconﬁança, nos dá
energia para lidar com os imprevistos.
W.: Como ser otimista em tempos difíceis?
W.: Qual ganho as pessoas tiveram com a
A.R.: Otimismo é mais do que ser positivo, é ter
vivência extrema em casa?
um olhar positivo sobre o futuro e fazer o que
A.R.: O convite à mudança pode trazer
for preciso para melhorar a situação. Ser otimisganhos, mas só para quem está disposto a se
ta é escolher enxergar os acontecimentos que
desconstruir. Lidar com as emoções, desa vida traz, de maneira realista, e, então, tomar
cobrir o que é prioridade e construir novos
a melhor decisão, que, indiferente à ocasião, é
hábitos e comportamentos pode nos aproxisempre encontrar oportunidades de crescimenmar de uma vida mais verdadeira. Outro ganho
to, em vez de cair no papel de vítima. Um bom
foi que sobrou tempo não só para o autocoexercício é o de se perguntar: “para que isso
nhecimento, mas também para conhecer com
aconteceu em minha vida?”. Em seguida, quesprofundidade aqueles que habitam o mesmo
tionar: “como posso melhorar essa situação?”.
teto e se distanciam sem perceber. Relações se
tornaram mais fortes ou insustentáveis.
W.: Qual foi seu maior ganho neste período?
A.R.: Ainda não tenho certeza, mas divido
W.: O que mudou a partir dessa nova relação
dois aprendizados: focar no aqui e no agora,
com o lugar onde moramos?
excelente antídoto para a ansiedade, e
A.R.: A pandemia nos levou primeia consciência de que a natureza e as
ro para a importância da saúde
nossas emoções estão em constante
do corpo e depois para a casa,
mudança. Isso nos dá a chance de
porque a saúde hoje só pode ser
gerenciar a vida, planejar para agir
preservada na casa. A morada,
e transformar. É libertador!
e piores, e está tudo bem.
Nesse caminho, é fundamental
tratar a si mesma com gentileza e compreensão. Por último,
saber pedir ajuda.

Há mais de 25 anos, a paulistana se dedica ao autoconhecimento. Ex-designer e professora
de ioga, Ana é especialista em desenvolvimento humano e coach de vida e carreira.
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BELEZA

QUARTOS

Tons terrosos se misturam às fibras na mais perfeita harmonia
para dar o clima meio étnico, meio folk que marca este ambiente.

7
3

1

4
2

5

FOTO: LEILA VIEGAS

6

Refúgio

8

Nosso quarto é o nosso templo: o espaço
que nos acalma, conforta e restaura quando
o corpo pede descanso. Inspire-se nos estilos
boho, glam e romântico que apresentamos
a seguir e leve mais personalidade e
aconchego aos seus momentos relax

Revista Westwing Quartos
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9
1. Espelho de Chão Wood. 2. Mesa de Cabeceira
Hurassí. 3. Cabeceira Painel Boho. 4. Fronha
Matt Gengibre, 200 fios. 5. Duvet Matt
Lavanda, 200 fios. 6. Duvet Matt Gengibre,
200 fios. 7. Poltrona Philipinas Natural.
8. Tapete Art Udad. 9. Pufe em Veludo Harlow.
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Flores das mais variadas formas, mix de texturas, tons pastel e móveis com toques vintage:
impossível não se encantar pelos detalhes que tornam este ambiente especial.

Formas clássicas – com toques contemporâneos –, texturas
elaboradas e cores neutras marcam a proposta pensada para
quem não abre mão da sofisticação.
1. Mesa Lateral Carol.
2. Vaso de Vidro para
Terrário Yan.
3. Cabeceira Painel
em Linho Adele.
4. Capa de Almofada
em Linho Misto Libby.
5. Pelego Natural
Zermatt.

1
3

5
2

4

1. Cabeceira Urbes.
2. Jogo de Lençol
Martinelli, em Cetim
100% Algodão Egípcio
300 fios. 3. Edredom
Plush Sherpa Floral
Bouquet. 4. Mesa de
Cabeceira de Madeira
Harris. 5. Vaso de
Vidro Lucas. 6. Tapete
Turco Eddie.

4

5

2
1

3

6

Os produtos
desta seção você
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FEITO POR NÓS

COISA NOSSA
Aqui, a coleção Brise-soleil, inspirada
na memória afetiva das casas brasileiras.
A linha reúne formas modernistas,
dos anos 1950 e 1970, com o design
minimalista. Entre os destaques, hits
como a dupla madeira + palhinha
ganham uma proposta atualizada.
“Essa mistura de referências – design
japonês, escandinavo e brasileiro –,
também reflete o mix que compõe o
Brasil”, pontua Lucas Alves, consultor
de estilo. Na pág. ao lado, nossa linha
de fragrâncias, que conta com home
sprays, difusores, sabonetes líquidos
e velas, ganhou uma nova identidade.
Além de mais minimalistas e genderless,
as embalagens agora são reutilizáveis.
“Foi muito legal pensar em uma
coleção sensorial, olfativa e traduzir
isso com uma roupagem das boticas e
farmácias antigas”, conta Mey Hayashi,
designer de produto.

A moda DA CASA

Revista Westwing Feito por nós

conta Lucas Alves, consultor de estilo.
Em 2020, por exemplo, foram lançadas 45
novas coleções, incluindo um série de cocriações com grandes nomes da indústria da moda
e do design, como Adriana Barra, Okan e Luiza
Perea. Todas elas desenvolvidas por um time
aﬁado, que está sempre de olho nos principais
movimentos do mundo da decoração, arquitetura, música e artes em geral. A inovação
mais recente ﬁcou por conta de uma linha
de quebra-cabeças em parceria com a artista
Veridiana Souza. “Estamos atentos às coisas
que acontecem fora do planejamento anual,
além de ações responsáveis por propor novas
histórias”, conta Luana Guimarães, designer.
40

FOTO: DOUGLAS GARCIA

T

udo começou com um projeto-piloto
em 2015, com o objetivo de trazer ainda
mais bossa para as casas brasileiras.
Deu tão certo que, hoje, a Westwing Collection
conta com 6 mil produtos e corresponde a 40%
das vendas do WestwingNow – a plataforma
que lançamos em 2020.
Dos perfumes para os ambientes ao mobiliário, passando pelos tecidos e objetos de
decoração, as criações do nosso Private Label
misturam desejo, inspiração e tendências que
despontam mundo afora. Tudo isso sem perder
a personalidade, que já é nossa marca registrada. “Buscamos oportunidades em desenvolver
peças inéditas para o mercado brasileiro”,

FOTO: RAFAEL BRILHANTE

Desde que a Westwing Collection foi criada, há cinco anos, nosso
private label é sinônimo de sucesso – e de best-sellers! Conheça os destaques
de 2020 e as escolhas do nosso time de designers
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COL L ECTION

“Nossas coleções exclusivas são pensadas
nos mínimos detalhes para oferecer o melhor
equilíbrio entre design, tendência, qualidade
e preço justo. E os números nos incentivam a
apostar cada vez mais nesse segmento. Além
de um sucesso crescente de vendas e super
best-sellers, essas criações são as favoritas nas
nossas redes sociais. No Instagram, por exemplo, praticamente todos os posts mais curtidos
e comentados são os que destacam produtos
exclusivos. Não há nada mais gratificante”,
pontua Ricardo Romano, diretor comercial.
Entre os planos, espere por produtos com
foco na ressignificação da casa e dos novos
jeitos de habitá-la. “A casa se tornou cenário
das novas formas de viver. Estamos de olho nos
novos movimentos e ansiosos para criar peças
inéditas”, finaliza Lucas Alves.

A linha Aresta (abaixo) foi pensada para
trazer um visual mais orgânico à mesa.
Bowls, pratos e copos aparecem com
design versátil, que contempla os mais
variados tipos de cardápio. “O objetivo
era traduzir o estilo de servir brasileiro
com inovação. Gosto da ideia de ser uma
coleção 360: você pode comprar o jogo
completo ou as peças avulsas”, sugere
João Lucas Leme, designer de produto.
Na pág. ao lado, detalhe da Colors, linha
de jogos de cama que é hit no Westwing.
A inspiração da vez é a cromoterapia e o
resultado é uma paleta de cores com tons
calmantes e aconchegantes – o lavanda,
o gengibre e o caramelo estão entre os
nossos favoritos. E, mais abaixo, toda a
versatilidade da coleção Ladrilhos.

FOTOS:DOUGLAS GARCIA

24 HORAS

Os produtos
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O QUE VEM POR AÍ

À esq., Paula Jaber
e Maria Libório,
parte do nosso time
criativo, pesquisam
as tendências que
prometem marcar
os próximos meses

O Projeto Akra ganha
vida nas mãos de artesãs
do Nordeste, capacitadas
pelo designer Samuray
Martins; cesta da coleção
Tupinambá, fruto desta
parceria; e poltrona de
Sergio Rodrigues

Dos materiais naturais ao design 3-D, conheça os movimentos que devem
influenciar o jeito como habitamos nossa casa nos próximos tempos

Revista Westwing O que vem por aí
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FOTOS: LEILA VIEGAS

O

bservar o mundo em busca de caminhos que podem marcar os
próximos passos no universo do décor sempre fez parte do dia a dia
da nossa equipe de criação. Mas, em um ano que se mostrou tão
desafiador como 2020, como pensar no futuro?
Como de costume, pesquisamos fatores como eventos, comportamentos
sociais, movimentações políticas e econômicas para perceber o que é criado
e consumido, assim como nos relacionamos com o nosso morar. E, mais do
que nunca, em um momento em que a casa passou a ser a grande protagonista das nossas histórias, falar de tendências para os interiores é captar
pontos de convergência entre todas essas variáveis e acreditar no poder do
design para trazer dias melhores também. Afinal, temos certeza de que cada
objeto que entra no nosso lar é capaz de despertar grandes emoções.
A seguir, mostramos os movimentos, estilos e desejos para os novos tempos.
(POR MARIA LIBÓRIO)

1: FOTO PROJETO AKRA: TIAGO BRUNO / FOTO POLTRONA TONICO: TOMÁS RANGEL / 2. FOTO: LEILA VIEGAS:

Caçadoras
de TENDÊNCIAS

1.

BRASILIDADE PURA

Mais do que nunca, voltamos nossos olhares para
o que há de mais autêntico no design brasileiro – e
vale lembrar que o trabalho feito aqui é de extrema
relevância. É tempo de reconhecer a importância
da história, da natureza e do povo do nosso país.

2.

A LEVEZA DO ESSENCIAL

Menos informação, menos ruído, menos estímulos: há tempos os designers do slow movement
defendem esse caminho em busca de um viés mais
sustentável. No morar, a tendência aparece em moradias compactas – mas supereﬁcientes –, repletas
de escolhas duradouras e cheias de signiﬁcado.

Peça Ophidea, da
Toco-Oco; e ladrilhos
hidráulicos Ladrilar: para
surpreender e divertir

3.

5. FOTO: DOUGLAS GARCIA / 6. FOTO: ISTOCKPHOTO / 7. BABETTE WIEZOREK

CASA COMPARTILHADA

A natureza e a
simplicidade entram
no décor através de
peças que estimulam
o tato e a visão

4.
TEXTURAS NATURAIS
Um verdadeiro contraponto para nossas
vidas digitais. Ao contrário das telas, para
as quais passamos horas ininterruptas
olhando, o desejo aqui é de sentir materiais naturais como lã, linho e pedra.

Revista Westwing O que vem por aí
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Pequenas ações que melhoram tanto a casa,
quanto as cidades em que vivemos ganham
cada vez mais espaço. Aﬁnal, com o isolamento, nossa morada também é o lugar
para se conectar com o outro e a busca pelo
sentimento de pertencimento e de comunidade é ainda maior. Toques decorativos que
surpreendem e divertem estão em alta.

5.

Cores e novos
acabamentos
invadem os
ambientes,
como propõe
a Westwing
Collection

AR LIVRE
As áreas externas foram o grande destaque das casas nos últimos meses, portanto, nada mais natural do que olhar
para elas com carinho e criatividade.

À esq., peças da
alemã Additive
Addicted
mostram que o
digital e o décor
podem andar
juntos. Abaixo,
as plantas
ganham papel de
destaque nesse
novo cenário

7.
TECNOLOGIA EM CENA
Os objetos 3-D adicionam um toque
contemporâneo à decoração e
ganham cada vez mais destaque ao
garantir peças exclusivas executadas
em poucos minutos.
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6.

ÊXODO
Com a pandemia, muito se questiona o estilo
de vida tão corrido e ansioso das metrópoles, e
a busca por outras possibilidades de vida é cada
vez maior. Novas formas de consumir entram
em cena, assim como a valorização de produtos
locais e menos grandiosos.

UMA PEÇA, DOIS LOOKS

Da HAPPY a
todas as horas

Um carrinho de bar é o protagonista desta seção, que mostra
dois ambientes totalmente diferentes partindo de uma
mesma peça. À frente do desafio, nossos Westwingers Vini
Medeiros e Fabi Issa criam cantos repletos de personalidade
e provam que o objeto escolhido é um verdadeiro hit

2

peça escolhida:

Por Fabiana Issa, produtora
de cenas e objetos

CARRINHO DE BAR JESS,
R$ 1.799.

1

Fabiana, que se diz pouco minimalista, usou o carrinho para
compor uma espécie de gallery
wall, acomodando um quadro,
plantas e até livros. “Adoro essa
liberdade que ele me traz. Posso
trocar os objetos e, assim, renovar o visual.”

SALA DE ESTAR

Por Vinicius de Medeiros,
gerente de projetos e
parcerias estratégicas

A sala de estar, um dos espaços
mais gostosos da casa de Vinicius, foi o canto escolhido para
acolher o carrinho. Com isso,
ele assumiu sua função mais
básica e deu suporte a bebidas,
taças, temperos e utensílios de
preparação de drinks. “Além
dos copos e bebidas, coloquei
algumas peças decorativas para
deixá-lo com a identidade da
casa: vasos, castiçais, objetos
variados e bandeja com frutas
da estação.”

Revista Westwing Uma peça, dois looks

GALLERY WALL

O produto
desta seção você
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HOMESTORIES

Janela para a
LIBERDADE

Mais que uma casa, uma síntese fiel do momento, da história e da vida de sua moradora.
A convite do Westwing, a empresária e consultora Alexandra Baldeh Loras mostra
o lugar que escolheu para habitar – e chamar de lar

Alexandra Loras no living de sua casa,
uma construção dos anos 1970, no
Jardim Europa. Na parede, o tríptico
do fotógrafo Tivo Scott ganha destaque
com uma imagem da Amazônia

Por ANITA POMPEU Fotos DANIEL ARATANGY
Revista Westwing Homestories
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“C

omo se fala cocoon, aquilo que o
bicho da seda faz, em português?”,
pergunta Alexandra Baldeh Loras.
“Ah, casulo, casulo”, repete, em tom de treino,
para assimilação, ao descrever o que representa
a casa em que vive hoje. É essa a metáfora que
a empresária e consultora sobre raça, gênero e
diversidade usa para resumir seu modo de vida
atual: caseiro, pacato e discreto – “aqui eu posso
andar pelada”, diverte-se. Radicalmente diferente, vale lembrar, de sua moradia de oito anos
atrás, uma residência consular monitorada por
câmeras, com funcionários à disposição, onde
Alexandra recebia cerca de 6 mil pessoas por
ano, em uma média de três recepções semanais.
O sotaque forte e charmoso vem da França,
onde Alexandra nasceu. Parisiense, filha de mãe
francesa e pai gambiano, casou-se com o diplomata Damien Loras, que, em 2012, tornou-se
cônsul geral da França em São Paulo, indicado
diretamente pelo então presidente francês Nicolas Sarkozy. Aliás, foi por conta daquela agitada
agenda consular, que a colocou tête-à-tête com
o high society, grandes executivos e a alta roda
da intelectualidade, que Alexandra encontrou a
casa em que vive hoje: uma construção dos anos
1970, no Jardim Europa, em São Paulo. “Aqui
moraram os avós de uma amiga, Alice Goldfarb,
com quem fiz um projeto social que transformava meias usadas em cobertores para pessoas em
situação de rua. Meu pai foi morador de rua no
fim da vida, então é uma causa que me toca muito”, conta, citando um capítulo de sua biografia.
A vida no casulo permitiu a Alexandra resgatar hábitos que atravessaram com ela o Atlântico,
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como a presença da máquina de lavar roupas no
banheiro, costume tipicamente europeu, e sua
paixão por itens de segunda mão. “Tem muita
gente que não gosta da ideia de uma peça já ter
pertencido a outras pessoas. Eu não tenho medo
das histórias que esses objetos carregam. Pelo
contrário, adoro!”
A maioria dos móveis, eletrodomésticos e quadros de sua casa vieram de Família Vende Tudo,
como a grande pintura da madona negra que
protege e enfeita a biblioteca, o tapete oversized
do living e o fogão. Objetos do décor entregam
também um carinho especial por uma simpática
cidade colada a São Paulo: Embu das Artes.
Vieram de lá, por exemplo, o mural de azulejos que estampa a parede da sala de jantar,
o quadro todo artesanal feito de madeira que
reproduz frascos de perfumes franceses e uma
dupla celestial que decora a parede do terraço:
“encomendei dois anjinhos negros. Como demorou para ficarem prontos, achei que estavam
fazendo com todo o cuidado, cachinho por
cachinho. Só que, quando eu vi, eram anjinhos
brancos pintados de preto, com cabelo liso, nariz
fino, feições europeias... Nada daquilo que eu
tinha imaginado”, pontua.
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Em sentido horário, a suíte principal; na escada, lustre
arrematado em Embu das Artes; o mural de azulejos da sala
de jantar; o escritório, lugar preferido de Alexandra; e, no
detalhe, adornos cheios de personalidade
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“Eu não tenho medo
das histórias que os
objetos de segunda
mão carregam. Pelo
contrário, adoro”
Alexandra Loras

CASULO NO JARDIM
“No Brasil, e especialmente aqui nesta casa,
adoro ver a natureza invadir o espaço, estar perto
do sol, dos passarinhos. Me sinto mais criativa”,
conta, referindo-se à área externa, onde ﬁcam a
churrasqueira e a piscina, há tempos sem uso.
“Quem entra na piscina mesmo é o meu ﬁlho
[Raphael, 8 anos]... Olha, você vai se frustrar, mas a
verdade é que não tenho grandes hobbies, passo
muito tempo no celular [risos]”, assume Alexandra, revelando uma outra faceta: hiperconectada.
Fica bem ali pertinho da área externa um dos
seus ambientes preferidos: o escritório. “Ele
ocupa hoje o que antes era o famoso ‘quarto da
empregada’, um típico retrato da escravidão moderna. Fiz uma reforma exatamente para romper
com essa ideia, e para que ele representasse uma
janela para a liberdade, um caminho sem volta.”
Situado no andar superior ao terraço, ali estão
reunidas imagens de sua família, xilogravuras de
J. Borges – “adoro ver a forma naïf com que ele
ilustra as desigualdades” –, objetos indígenas e
outras referências étnicas. E, graças à reforma, o
espaço ganhou uma varanda com canto de passarinhos e vista para a copa das árvores.
Na parte interna da casa, três grandes imagens
roubam a atenção. “É um tríptico do fotógrafo
Tivo Scott, que retrata uma paisagem natural da
Amazônia. É uma janela de luz para a liberdade,
a essência da ayahuasca”, diz, citando o ritual
por meio do qual ela encontrou sua ancestralidade e missão de vida. “Quero plantar sementes
de conscientização nas pessoas, ajudando-as a
resgatar a própria autoestima para que se tornem
sua melhor versão. Quero construir pontes, derrubar preconceitos e abrir janelas. Tenho muita
paciência para o diálogo, principalmente com
Revista Westwing Homestories
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De cima para baixo, a máquina de
lavar roupas no banheiro; detalhe do
décor; e mesa da coleção de móveis
desenhada por Alexandra

quem pensa diferente de mim. Aliás, eu tenho amigos racistas, até mesmo na minha
família. São pessoas que aprendi a amar e
que também aprenderam a me amar, para
além de seus vieses inconscientes”, diz.
A entrevista tinha começado ao meio-dia. Já
eram quase seis da tarde e não faltavam assuntos.
Quase todos com um denominador comum: a
temática racial, presente no conceito que norteou
a reforma do imóvel, na curadoria de objetos
escolhidos por Alexandra e nos projetos que
caminham juntos e alinhados à sua agitada
agenda de consultoria. É o caso de seu novo
documentário Inconscientes revelados, que faz
um panorama sobre o assunto no Brasil, e de
outro orgulho recente: uma coleção de móveis
inspirados nos orixás e na obra do multiartista
e ativista negro Abdias do Nascimento (19142011), assinados em parceria com os designers
Matheus Ramos e Raniel Bento. E que, em
plena sintonia com o seu viver, evoca sua ancestralidade, espiritualidade e história.
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A casa é sua
O refúgio de Alexandra Loras é a inspiração dessa seleção. Da louça ao mobiliário,
inspire-se em ideias para deixar o seu canto ainda mais cheio de vida

8.

10.
9.

2.

1.

4.
11.
8. Livro Genesis – 16 Prints In A Box,
R$ 299,90. 9. Capa de Almofada em
Linho Misto Leod, R$ 49,90. 10. Biombo
de Madeira Gonzaga, R$ 3.999. 11. Mesa
Lateral Tyr, R$ 1.799. 12. Sofá em Linho
Chanceler Palatino, R$ 8.799.

5.
3.

6.

1. Escultura Cabeça Bimari Sovau, R$ 509,90.
2. Pelego Natural Zermatt, R$ 437,90. 3. Poltrona
em Linho Dinamarquesa, R$ 3.299. 4. Jogo de
Talheres para Queijo em Inox Roma, R$ 152,90.
5. Tapete Turco Noble Wally, Étnico, R$ 869,90.
6. Caixa Decorativa de Resina Francine, R$ 267,90.
7. Bandeja Decorativa Liz em Resina, R$ 449,90.
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Os produtos
desta seção você

7.
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12.
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ENCONTRA AQUI

MAKEOVER

PEQUENOS DETALHES,
grandes mudanças
Dicas práticas de décor para espalhar beleza
e encantamento por todos os cantos da sua casa

CHEGADA TRIUNFAL

T

Revista Westwing Makeover

FOTOS: RENATO PIZZUTTO

amanho definitivamente
não é documento quando se
trata de um hall de entrada:
o ambiente pode – e deve – ter uma
decoração inspiradora. Invista em
objetos de parede, como os espelhos,
e também em móveis mais estreitos,
como aparadores e cômodas.
Para dar boas-vindas com muito
charme, aposte em livros e um lindo
vaso de flores.
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Espelho Feathers. Vaso de Vidro Samantha. Vaso Japira. Aparador Ipiranga. Caixa Decorativa de Madeira
Agnès. Pufe Vic. Pufe Harlow com Baú em Veludo. Tapete Trendy Ethnic Blu.
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GALERIA

A

s paredes são espaços livres
para deixar fluir a criatividade
e, com os acessórios certos,
como quadros e placas de madeira,
você pode mudar a cara de um ambiente de forma prática e acessível.
E esqueça as regras: é possível
montar uma composição só com imagens, ou trazer elementos diversos,
apostando em tapeçarias, hangers e
outras lembranças.

METAMORFOSE

Cabideiro de Metal Um Gancho Abacaxi. Quadro Isa. Placa de
Madeira Decorativa Nadadora. Prato Decorativo em Porcelana Lea.
Espelho de Parede Redondo de Metal Gentire. Prateleira Suspensa
Botânica. Poltrona Marten. Pufe Valentina. Capa de Almofada em
Linho Misto Elsie. Tapete Belga Debrum Reflex Adala.

Revista Westwing Makeover
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Os produtos
desta seção você

FOTOS: LEILA VIEGAS

Pufe Dharoha. Jogo de Quadros Jacquelyn. Capa de
Almofada em Linho Misto Ingo. Vaso de Cerâmica Jessica.
Escada Decorativa Blanco em Madeira. Poltrona Olivia.

FOTOS: RENATO PIZZUTTO

D

ê um novo significado para
os espaços vazios e aparentemente sem uso. Aquele vão
embaixo da escada, por exemplo, pode
se transformar em um cantinho de
leitura ou relaxamento.
Uma poltrona confortável, um
tapete bem macio, almofadões e velas
ou luminárias para um clima mais
intimista são bons recursos para conquistar esse resultado.

ENCONTRA AQUI
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ÊXODO URBANO

Um novo
MORAR
Bárbara Marra e Bruno Paschoal
ressignificaram a vida ao trocar Berlim
por uma fazenda centenária
no interior de São Paulo
Por GIULIA LEME
Fotos LEILA VIEGAS

“V

ocês já pararam para pensar que as
pessoas passam a vida inteira trabalhando para poder vir morar em
um lugar como esse?” Aparentemente simples,
essa pergunta mudou por completo a história
de Bárbara Marra e Bruno Paschoal.
Era dezembro de 2015 e o casal, que na época
morava em Berlim com a filha de 6 meses,
passava férias na fazenda da família de Bruno,
uma propriedade do século XIX localizada em
Amparo. Batizada de Santa Esther, o local é
mesmo um cenário dos sonhos para qualquer
aposentadoria, como bem disse a tia de Bárbara em um almoço despretensioso.
A reflexão fez acender uma vontade antiga,
que já tinha passado pelo imaginário de Bruno
quando ele viajou para conhecer assentamentos rurais e ecovilas. Durante sua temporada
na capital alemã, o advogado realizou uma
pesquisa para o mestrado em políticas públicas, na qual buscava meios de trazer mais
sustentabilidade para a reforma agrária.
“Na ecovila Piracanga, na Bahia, percebi que
todas as famílias se mantinham com negócios
on-line. Isso foi a primeira coisa que lembrei
quando a tia da Bárbara me questionou sobre
morar na fazenda”, relembra ele.

Ao lado das filhas Teresa e Maria Flor, Bárbara e Bruno aproveitam ao máximo os
espaços externos. O terraço é o local de trabalho, mas também de almoços especiais
Revista Westwing Êxodo Urbano
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FOTOS: LEILA VIEGAS / DIVULGAÇÃO: BRUNA FERRAZ

“Vivíamos em um mundo

A rotina da família no campo inclui muitos momentos na natureza,
como colher frutas no pé, caminhar e fazer piqueniques
Revista Westwing Êxodo Urbano
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de planejamentos

(RE)COMEÇO
Não demorou muito para que a família trocasse em definitivo o burburinho de Berlim pela
tranquilidade da vida no campo. E, apesar da
familiaridade com a fazenda, Bárbara e Bruno
construíram uma nova relação com o local.
“O maior estranhamento foi em cima do
suposto controle das coisas. Vivíamos em um
mundo de planejamentos e certezas e aqui
aprendemos o quanto somos codependentes
da natureza. Você planta uma árvore, por
exemplo, e ela vai demorar quatro anos para
crescer.” conta Bárbara.
Aos poucos, com uma boa internet à disposição, foram moldando uma rotina que funcionasse para toda a família. Hoje, além de tocar
projetos pessoais, administram uma série de
eventos realizados na fazenda, como retiros,
workshops e confraternizações de empresa.
E, para fazer valer a escolha ao máximo, os
momentos ao ar livre estão sempre presentes,
mesmo na hora do trabalho. “Ocupamos bastante os espaço externos... é um sonho realizado. Usamos, por exemplo, o pátio no interior
da casa e a enorme varanda para o nosso home

e certezas e aqui
aprendemos o quanto
somos codependentes
da natureza”
Bárbara Marra
office, mas também para os aniversários e
almoços de domingo”, explica Bárbara.
A rotina ainda inclui passeios diários com
as duas filhas (Teresa, 5, e Maria Flor, 1) para
ir à cachoeira, colher frutas no pé e improvisar piqueniques na grama à tarde. “Estamos
construindo um habitat, um ecossistema... e
buscamos trazer as pessoas que a gente ama
para vir morar aqui, sendo uma base acolhedora não só espacial, mas também humana”, diz
Bruno. Coincidência ou não, depois de uma
pandemia, a história parece reunir exatamente
o que todo mundo busca – e precisa.
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CELEBRAR

A GRANDE FAMÍLIA
Esqueça regras preestabelecidas e abuse
das misturas para um clima ainda mais
aconchegante. Na lista, louças das mais diversas
cores – e taças de diferentes alturas –, fibras
naturais, flores mil e texturas trabalhadas.

3

JARDIM
encantado

9

8

4
1

2

10

5

7

6

FOTO: LEILA VIEGAS

Não importa a ocasião escolhida: refeições ao ar livre
são a oportunidade perfeita para montar um cenário
especial e receber quem a gente ama. É hora de
aproveitar o sol que brilha lá fora
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1. Castiçal Carole II. 2. Jogo de Copos VitóriaRégia. 3. Jogo de Taças para Espumante em Cristal
Bursa. 4. Jogo de Pratos para Sobremesa Coup
Folhas. 5. Jogo de Pratos para Sobremesa Portal
Ocre. 6. Faqueiro em Inox Pisa Rainbow. 7. Jogo
de Guardanapos Mary. 8. Jogo de Pratos para
Sobremesa Vitória-Régia. 9. Conjunto de Cadeiras
em Couro Dylan. 10. Mesa de Jantar Retangular de
Madeira Madison. 11. Cadeira Cesca.
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11

1. Taça Frisé Transparente L.
2. Jogo de Pratos Rasos Neo Orion.
3. Manta Kandahar.

PETIT COMITÉ
Com doses de criatividade, o
piquenique ganha um toque
de sofisticação. Não tenha
medo de misturar estampas
e louças coloridas para
deixar tudo mais divertido.

1

2

4

3

5

1

6

MESA PARA QUATRO
O cenário é o destaque, então a
dica é escolher peças mais neutras,
que ajudam a compor o set na
mais perfeita harmonia. Toques
metalizados, trabalhos artesanais
e móveis em madeira dão o tom.

2
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3

FOTO: PAN ALVES

FOTO: LEILA VIEGAS

1. Vaso Dino. 2. Jogo de Pratos para
Sobremesa. 3. Jogo de Pratos Raso Neo.
4. Guardanapo Vivian. 5. Guardanapo Peinne.
6. Conjunto de Cadeiras em Couro Dylan.
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SUSTENTABILIDADE

Apenas
COMECE

“Tudo está conectado
e a gente também é
natureza. Então, se
você consegue pensar

F

az quase seis anos que eu decidi parar
de produzir lixo. Pode parecer radical
se você descobre todos os hábitos que
mudei – ou os novos que incorporei. E é radical
mesmo: a ideia de que não faz sentido gerar
lixo, produzir coisas que a gente não consegue
reaproveitar – ou dar um novo uso – e consumir em excesso. Foi a partir daí que comecei
minha jornada para entender o que eu poderia
deixar de lado e o que era possível substituir
na minha vida.
Quando criança, eu era muito obcecada por
entender o funcionamento das coisas: tudo
precisava ser muito lógico para fazer sentido.
Desde cedo, com ajuda da minha professora
de Geograﬁa, eu achava esquisito o jeito como
a gente vinha lidando com a água, o lixo, o
esgoto. Mas foi só adulta, quando eu já morava
sozinha, que conheci o movimento Lixo Zero
(ou desperdício zero), e tudo fez sentido.

Revista Westwing Sustentabilidade

O movimento reﬂete sobre reduzir nossa
produção caseira de resíduos através de trocas
de produtos e sobre dizer não para muitas
coisas que se tornaram automáticas em nossas
vidas, como focar no reutilizável, ao invés de
no descartável, e priorizar o que pode ser reciclado – ainda que a gente não deposite todas as
nossas esperanças na reciclagem.
Eu comecei minha transformação pelos lixos
que mais detestava produzir – recomendo
fortemente –, e que não eram reaproveitados:
o lixo orgânico da cozinha e os absorventes
descartáveis. Para o primeiro, que me dava nos
nervos colocar em saquinhos plásticos, ﬁz uma
composteira doméstica que transforma os resíduos de comida em adubo. Detalhe: com ajuda
de minhocas, sem cheiro nenhum e dentro de
um apartamento! Para o segundo, eu troquei
meses de materiais plásticos, contaminantes,
não recicláveis e muito desconfortáveis pelo
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ILUSTRAÇÃO: NICOLE VITTO / FOTO: LUCAS LORENZO

Cristal Muniz, ativista do movimento Lixo Zero,
mostra que o caminho para um mundo mais
sustentável acontece aos poucos, mas é capaz
de gerar grandes transformações

sobre diminuição do você ainda esteja pensancoletor menstrual, que muque a ideia é radical.
dou não só minha produção
lixo e melhor descarte, do
Mas qualquer mudança é
de lixo, mas toda a relação
melhor do que nenhuma.
com o meu ciclo menstrual. é porque já tem muita
Apenas comece. Como
Depois de vibrar com
ferramenta para
diz Anne Marie, autora
essas decisões – superimdo site Zero Waste Chef: “é
portantes para continuar
muito melhor milhares
motivada! –, eu comecei um começar a mudança”
de pessoas fazendo o
processo de formiguinha
lixo zero imperfeitamente do que só algumas
para trocar produtos que iam acabando.
fazendo perfeitamente”.
Quando não tinha mais sabão em pó, fazia
o meu próprio. Substitui o amaciante pelo
vinagre; o xampu e condicionador, pelos
cosméticos sólidos em barra, que economiDIA A DIA
zam embalagem e concentram o produto.
Cristal Muniz divide cinco ideias práticas para
Para coisas como pasta de dente, desodorancomeçar a busca por um mundo mais verde
te, hidratante para o rosto e repelente, passei
Carregue na bolsa guardanapo de pano,
a elaborar minhas próprias receitas.
copo e ecobag para evitar os descartáveis
Até hoje, vivo revendo minhas atitudes, porComece uma limpeza em casa doando
que surgem novos questionamentos. É imporou vendendo o que não usa
tante lembrar também que sempre estaremos
Use saquinhos de pano no hortifrúti
entre não saber nada e não saber tudo: a vida
ou na feira
é um processo sem ﬁm. Repensar as nossas
Troque sua esponja de lavar louça pela
escolhas, como consumimos e o que fazemos,
bucha vegetal
é importante para que a gente siga vivendo
Faça seu sabão líquido natural e substitua
neste planeta lindo. Tudo está conectado e
seus
produtos de limpeza
gente também é natureza. Então, se você conseguir pensar mais sobre a diminuição
do lixo e como praticar o melhor
descarte, é porque já tem muita
ferramenta para começar a mudança no seu quadrado. Talvez

Formada em design gráfico, a influenciadora decidiu parar de produzir lixo em 2014.
Desde então, lançou o blog Uma Vida sem Lixo, livro, canal no YouTube e e-books
independentes: tudo para inspirar os outros a seguirem o mesmo caminho.
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A IMAGINAÇÃO é o limite
Reutilizar é preciso, então que tal criar novas histórias com itens aparentemente irrelevantes?
Nas mãos da westwinger Aline Cavalcante, duas caixas de papelão se transformam
em uma casinha aconchegante para os pets. Mãos à obra?

1.

Reúna o material: lápis, régua,
2 caixas de tamanhos diferentes,
tesoura ou estilete – as crianças
devem estar com um adulto.

2.

Com lápis e régua, desenhe
janelas e portas na caixa maior.
Na menor, desenhe uma porta e
o topo do castelo.

3.

Agora é só cortar com
a tesoura ou o estilete nas
áreas internas.

4.

Para deixar a casinha do seu pet
mais confortável, decore-a com
mantinhas e almofadas.

Revista Westwing DIY
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FOTO: DOUGLAS GARCIA

FOTO: FILIPA AURÉLIO

Cena da campanha que
comemorou um dos
aniversários do Westwing

C

onvidamos você para um passeio pelo universo do Westwing. Da logística até o centro
de distribuição, passando pelos principais cases de marketing, você vai conhecer nossos
bastidores, rever algumas das campanhas e parcerias mais marcantes que realizamos em
2020, entre outras conquistas recentes que são resultado de um trabalho minucioso feito por muitas
e múltiplas mãos. Mais do que ideias inspiradoras, somos feitos de pessoas que se dedicam para que
elas aconteçam e cheguem até você da maneira mais criativa e inspiradora possível. Preparados?
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1.

2.

3.

Helena Rizzo
entre produtos do
WestwingNow

4.

1. Um quarto para seguir sonhando.
2. Women’s fashion. 3. Pausa para
o café. 4. Autocuidado.

DUPLA DINÂMICA

Em comemoração à marca de 1 milhão de seguidores no
nosso Instagram (@westwingbr), a consultora de moda
COSTANZA PASCOLATO assinou a curadoria de uma
campanha. “Fiz um movimento radical de entrar no
cotidiano contemporâneo, de ver coisas que nem conhecia
fazendo sucesso. A escolha daquilo que colocamos numa
sala contemporânea hoje é menos formal do que era antigamente. Acho que é uma influência do Westwing.”

Revista Westwing Universo Westwing
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Michele Dovoezem,
Gerente de Redes
Sociais e Marketing de
Influência do Westwing

FOTO HELENA RIZZO: DANIEL ARATANGY / FOTO QUIOSQUES TEMPORÁRIOS: RENATO PIZZUTO / FOTO: ARQUIVO PESSOAL

CONECTADA

“O Brasil é o
2º país do
Pinterest e nós
temos o maior
perf il de casa
e decoração.
Nossos públicos
têm o mesmo
desejo: garimpar
inspiração para
a vida e a casa”

FOTOS PINTEREST: DOUGLAS GARCIA / FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Em uma parceria inédita, o Westwing se uniu ao PINTEREST para desenhar
“a casa mais pinada do Brasil”, em forma de campanhas. Como inspiração,
usamos as buscas mais frequentes feitas em 2020 na plataforma de pesquisa,
com diferentes temas relacionados a decoração e lifestyle. Ao todo, foram
nove campanhas com temas como quartos, café da manhã, pets, crafts e autocuidado. Pura inspiração!

“Com os
quiosques, os
clientes levam
seus produtos na
hora desejada.
E são espaços
que reúnem
os best-sellers
da Westwing
Collection”

BANQUETE
CEP

Em outubro, o Westwing inaugurou dois novos
QUIOSQUES TEMPORÁRIOS na capital paulista:
um no Morumbi Shopping e outro no Shopping Pátio
Higienópolis. Assim como na Westwing Store, na Vila
Madalena, os espaços reservam nossos best-sellers,
itens da Westwing Collection, além daquela curadoria
que você conhece – e ama. Tudo para tornar ainda
mais fácil a ideia de presentear com o Westwing.

HELENA RIZZO, chef do
festejado e premiadíssimo
restaurante Maní, em São
Paulo, foi a estrela da nova
categoria do WestwingNow,
Mesa Posta. A linha é
composta de louças,
utensílios para servir,
copos e taças, talheres,
faqueiros, têxteis de mesa,
organizadores de cozinha e
itens by Le Creuset.

Giovana Camargo,
RP e Gerente
de Marketing do
Westwing

Nosso quiosque no Morumbi
Shopping, ótima dica para
quem deseja conhecer
ao vivo nossa curadoria e
criações próprias
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ASSINATURA
Sob a curadoria de Cris Rosenbaum, a campanha FEIRA
NA ROSENBAUM trouxe ao
Westwing uma síntese do que é
o evento, sucesso Brasil afora há
muitos anos: uma vitrine da alma
brasileira, em forma de trabalho
artesanal feito por pequenos
produtores. Sem fins lucrativos, a campanha incluiu desde
representantes de comunidades
criativas tradicionais a artistas e
designers contemporâneos.

PASSO
FIRME

Revista Westwing Universo Westwing

Luiza Perea e um dos
modelos criados em
parceria com o Westwing

MÃO NA MASSA

VOCÊ SABE A DIFERENÇA?
Sua loja em forma de revista
com oportunidades exclusivas
Campanhas diárias
Oportunidades com
até 70% OFF
Centenas de novidades
(conteúdos, tendências e
novos produtos garimpados)
todos os dias

Sua loja comm portfólio sempre disponível e envio imediato
Produtos sempre disponíveis
para você
Campo de busca e navegação
por categorias e ambientes
Envio imediato de milhares
de produtos

Só para clientes cadastrados

Wishlist (lista de desejos
personalizada)

Perfeito para descobrir
novos produtos

Perfeito para quem busca
a decoração desejada now
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Renato Grego, diretor de
Marketing do Westwing

A prestigiada designer
LUIZA PEREA assinou uma
coleção especial de tapetes
“statement”, marcados pela
forte presença de linhas
orgânicas e uma rica paleta
de cores. São nove modelos,
disponíveis em três tamanhos diferentes.
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“Queremos
contemplar as
necessidades
do dia a dia dos
nossos clientes.
Seja por meio do
aperfeiçoamento
dos nossos apps
(Westwing e
WestwingNow), da
presença nas redes
sociais, de parcerias
com marcas e
nomes admirados
pelo nosso público,
seja aumentando a
experiência física,
com o lançamento
de quiosques
temporários”

Detalhes da campanha
Feira na Rosenbaum,
marcada por peças artesanais

“O Now é
a síntese da
curadoria do
Westwing com a
nossa paixão por
casa e decoração
em forma de
uma loja on-line,
que oferece uma
experiência mais
prática e objetiva
de compra.”

A apresentadora e chef de cozinha BELA GIL
lançou no Westwing o seu livro Simplesmente
Bela, em que dá dicas de novos hábitos alimentares e de cuidados com a mente, o corpo
e a casa. Para completar, Bela também assinou
uma curadoria afiada para quem busca uma
cozinha descomplicada, simples e consciente.
Detalhe do nosso
centro de distribuição,
localizado em Jundiaí

EPICENTRO

No ano em que ficar em casa passou a ser
prioridade, aprimoramos nosso CENTRO DE
DISTRIBUIÇÃO, em Jundiaí (SP). De 2019 para
cá, sua área dobrou – com a chegada do
WestwingNow, tivemos um aumento importante de pedidos. Para atender a demanda sem
comprometer a segurança da equipe, ampliamos nosso quadro de funcionários, que se divide
em dois turnos. E, claro, seguindo as condições
de trabalho que o momento exige. Nosso time
também aproveita uma frota maior de ônibus
e vans fretados, assim como um auxílio creche
para famílias com filhos pequenos.

Tito Savio,
WestwingNow co-head
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QUEBRA-CABEÇA

A fotógrafa e artista VERENA SMIT,
conhecida Brasil afora pela série em que
brinca com trocadilhos e jogos de palavras instigantes, criou para o Westwing
uma linha de peças colecionáveis nessa
mesma proposta. Junto com o seu estúdio, VS, ela elaborou capas de almofada,
têxteis de mesa, louças e estandartes de
parede, pensados para serem usados no
dia a dia como parte da decoração ou até
como objetos de arte.

A artista Verena Smit e
os produtos da linha que
recebeu a sua assinatura

CONSCIÊNCIA,
RESPONSABILIDADE
E CRESCIMENTO
Eduardo Oliveira, founder e COO do
Westwing, fala sobre a Westlog, nossa
área de transportes e logística.
A WESTLOG passou por uma transformação. O que muda para o cliente?
Uma das novidades foi o aumento da
nossa frota em quatro vezes. Além disso, adicionamos entregas durante a madrugada. Uma inovação que implementamos para fazer entregas em prédios
que têm portaria 24h e podem receber
encomendas em qualquer horário.

As embalagens de papel
das linhas Padpak e Geami
e a nossa caixa de papelão

PASSO A PASSO

Estamos em busca de um mundo mais verde, conheça
algumas das MEDIDAS SUSTENTÁVEIS que nos
colocam nessa luta:

Como foi esse processo?
Mapeamos os bairros que têm a maior
densidade de prédios e desenhamos
rotas diárias para essas regiões. Assim,
nossos veículos trafegam fora dos horários de pico, estacionam com mais
facilidade, e os pedidos chegam mais
rapidamente. Isso gera menos trânsito
e redução na emissão e no consumo
de combustível.

CANAL
ABERTO

Nossas linhas Padpak (papel kraft) e Geami (feita de
papel kraft e papel seda) são elaboradas com o maquinário da Ranpak – o papel dessas máquinas têm a
certificação FSC (Forest Stewardship Council) de bom
manejo florestal.

Com o propósito de proporcionar a melhor experiência no atendimento ao cliente, nossa área de
Customer Sucess (Sucesso do Cliente) lançou em
2020 o PROJETO LEALDADE. A iniciativa reúne
ações de engajamento com os usuários, prezando
pela empatia, por um atendimento personalizado
e pelo máximo de transparência com o cliente. Em
caso de qualquer dúvida ou problema, fale conosco
através do www.westwing.com.br/faq e descubra
o quanto você é especial para nós.

Nossas caixas são feitas com papel proveniente de
áreas de reflorestamento. Caso alguma delas precise ser
descartada, enviamos ao Guaraú, centro de reciclagem
localizado em Jundiaí. Os resíduos de papel e plástico
da nossa operação também vão para lá.
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Cada vez mais, buscamos substituir os embrulhos de
plástico por pacotes de papel: já diminuímos em 75% o
consumo de plástico.
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Nossos garimpos incluem peças feitas a partir de
madeira reaproveitada e artigos reciclados.

Houve outras novidades?
Em outubro, lançamos o nosso hub
urbano da Westlog, um centro de
processamento de entregas, na Zona
Oeste da capital paulista, criado para
potencializar as entregas na Grande
São Paulo. Esse hub recebe os pedidos

do nosso centro de distribuição, em
Jundiaí, otimiza a roteirização e direciona a veículos nossos e de empresas
parceiras, e ainda faz a gestão on-line,
em tempo real, de cada entrega.
O que levou a essa reestruturação?
A expansão já estava nos planos, mas
foi antecipada na pandemia, quando
os pedidos aumentaram. Os principais
objetivos sempre foram a melhoria na
experiência do cliente, redução no prazo de entrega e no custo de frete, além
de possibilitar entregas “same-day” e
“next-day”. Com a expansão da
Westlog e da malha própria de logística, absorvemos o aumento no volume
de entregas e geramos ﬂexibilidade
para suportar os períodos de pico de
demanda, como a Black Friday.
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“Os principais
objetivos sempre
foram a melhoria
na experiência
do cliente,
redução no prazo
de entrega e no
custo de frete”.
Eduardo Oliveira, founder
& COO do Westwing

ORGULHO
NACIONAL
Em 2020, o Westwing
liderou o ranking das 20
EMPRESAS MAIS ÉTICAS
DO ATACADO E VAREJO,
segundo levantamento da
Virtuous Company, consultoria
de governança corporativa
e gestão organizacional.
O reconhecimento considerou
os seguintes pontos: confiança
organizacional, liderança ética,
orientação para o bem comum,
empatia e liberdade para falar.
Motivo de orgulho e enorme
satisfação para nós…

UMA PEÇA, UMA HISTÓRIA

ÁRVORE genealógica

“E

ste quadro tem uma história de afeto
que lembra as minhas origens e laços
familiares. Não foi herdado, mas
construído com a ajuda dos meus pais a partir de
algo tão simples e valioso: uma árvore. Um dia,
andando pela chácara onde nasci, me encantei
por essa folha que achei no chão e a levei ao ateliê
dos meus pais. Meu pai tem um talento incrível

Revista Westwing

com madeira, minha mãe é boa em acabamento e
cores, e, juntos, eternizamos a folhinha em forma
de quadro. É uma peça que reúne um pedacinho do
campo verde onde nasci e o talento dos meus pais:
guardo com o maior carinho aqui em casa.”
Flávia Ribeiro, Coordenadora de Conteúdo
de Vídeo no Westwing
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Na seção que apresenta peças cheias de significados,
a Westwinger Flávia Ribeiro mostra quanto afeto cabe em
um quadrinho feito à mão pela sua família

