


O BRAZIL S/A é um evento criado em 2010, com foco em divulgar nacional e internacionalmente o que o país 
tem de melhor nos segmentos de inovação e design. O objetivo do evento é promover o relacionamento 
entre empresas e profissionais destes setores, incluindo as áreas da arquitetura, decoração, artesanato, moda, 
gastronomia, automobilismo, tecnologia e tudo onde o design criativo e autoral tem assinatura, valorizando 
assim, a imagem do design nacional e ampliando a visibilidade dos nossos produtos e serviços, gerando 
negócios em torno do mercado brasileiro.

  brazil s/a    

Para comemorar a 10ª edição, o evento BRAZIL S/A convidou a jornalista Lilian Pacce para criar uma exposição 
especial. Surgiu então a exposição BRASIL TUPI, que contou a origem e a evolução da rede de dormir, esta 
peça icônica do nosso design, de origem indígena, objeto usado até hoje no nosso dia a dia. 

Esta exposição provocou grandes talentos de diversas áreas a interpretar, transformar e ressignificar esse 
design autêntico – partindo de um modelo de algodão cru feito por artesãos da comunidade de Morrinho, 
Ceará. Uma homenagem ao design de raiz. 

  brazil s/a EM sP  



O design ancestral indígena é tão bom que faz parte da nossa vida sem que a gente se dê conta. Entre as 
muitas heranças dos povos indígenas no Brasil, um objeto se destaca: a rede de dormir. De técnica simples 
e design inteligente, essa peça foi incorporada pelo homem branco rapidamente ao seu dia a dia com 
mínimas alterações dos modelos originais. 

O primeiro registro do uso da rede consta da carta de Pero Vaz de Caminha, que a denominou assim por 
sua semelhança com as redes de pescar: “(...) de esteio a esteio, uma rede atada pelos cabos, alta, em que 
dormiam”. Eram feitas de cipó e depois de algodão (hoje até o náilon é utilizado). Multiuso, serviam para 
transportar pessoas, defuntos ou para descansar e dormir.

  brasil TUPi

De 18 a 25 de agosto de 2019 ocorreu o lançamento da mostra Brasil Tupi, com redes transformadas em 
objetos de design concebidos por criadores brasileiros durante a Design Week São Paulo, na Alameda Gabriel 
Monteiro da Silva. 

A ideia da exposição foi seguir o mesmo caminho traçado pela exposição A BOLA DA VEZ, lançada em 2011 
em Milão, em comemoração ao anúncio do Brasil como país sede da Copa do Mundo 2014. O sucesso foi tão 
grande que a Itália solicitou a realização da mesma mostra com bolas criadas por personalidades italianas e, 
posteriormente, o governo brasileiro também solicitou uma nova mostra, ainda maior no ano da Copa, que 
aconteceu em São Paulo e Rio de Janeiro. Também foi criada pelo TS Studio, uma outra exposição chamada 
CAMISA 10, em comemoração ao mesmo tema. 

Já na exposição o BRASIL TUPI, pretendeu-se mostrar a versatilidade intrínseca à REDE, desde o aconchego 
que a rede de dormir proporciona nos abraçando, chegando até a rede de conectividade que as redes de 
comunicação nos levam por caminhos infinitos. Foi uma experiência e uma imersão no mundo do design com 
a releitura desta simples rede de origem indígena através do olhar de criadores de diversas áreas. 

  EXPOsiÇÃO
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Alê Jordão 

David Lee 

Dudu Bertholini

Estúdio Mula Preta

Falcão

Fernando Motta

Gloria Pires

Henrique Steyer 

Inês Schertel

Jader Almeida

João Pimenta

DEsiGNErs E arTisTas ParTiCiPaNTEs

Léo Capote

Morena Leite

Paulo Alves

Patricia Bonaldi

Ronald Sasson

Sergio Mattos

Sig Bergamin

Ugo di Pace

Vic Meirelles

Wanderley nunes



HEnRIQUE STEYER ALÊ JORDÃO ESTUDIO MULA PRETA 

PATRICIA BOnALDI DAVID LEE GLÓRIA PIRES FALCÃO



ROnALD SASSOn InÊS SCHERTEL PAULO ALVES

VIC MEIRELLESLEO CAPOTEJOÃO PIMEnTAFERNANDO MOTTA



UGO DI PACE SÉRGIO J.  MATOS MOREnA LEITE

SIG BERGAMIn WAnDERLEY nUnES JADER ALMEIDADUDU BERTHOLInI





brasil TUPi 
CLIQUE E CONFIRA SOBRE O EvENTO BRASIL TUPI

http://www.brazilsa.com.br/imprensa/brasil-tupi
https://www.youtube.com/watch?v=yR7kwvdmmWI


BOAS IDEIAS

companhar as mudanças de 
hábitos e comportamentos 
provocadas pelas constantes 
inovações tecnológicas é um 
dos desafios das empresas de 
mobiliário. Uma das propostas 
apresentadas pela Leffa Estofados 
é unir a sua expertise na área com 
um mix de componentes. Entre 
os opcionais para seus estofados 
sob medida estão carregadores 
eletrônicos para smartphones e 
notebooks, interruptores, cabos 
de USB, luminárias touch, além 
de totens automáticos e manuais. 
Outra opção são modelos com 
multiplugs alocados no braço do 
sofá, apresentando regulagem 
e travamento. Tudo seguindo as 
normas técnicas de segurança 
brasileira. 
– Quem nunca procurou um 
canto no sofá que tivesse mais 
próximo de uma tomada para 
poder carregar seu celular, tablet 
e continuar conectado? Com esta 
oferta, buscamos atender uma 
demanda de mercado.  
Esta proposta é fruto de meses de 
trabalho e pesquisa –  diz Vanice 
Leffa, diretora da empresa.

A

É TENDÊNCIA

Inovação
Os estofados 

sob medida têm 
opções com 

interruptores, 
entradas USB, 

entre outras

Lançamentos recentes da Roca, as linhas Inspira Square 
e Inspira Round são puro design. Projetadas em dois 
formatos, sendo quadrada ou redonda, as cubas 
permitem múltiplas combinações entre as peças que 
compõem a coleção formada por bacia com caixa 
acoplada, bacia suspensas, lavatório suspenso, cubas de 
apoio e sobrepor. 
A fabricação é em Fineceramic®, tecnologia que garante 
a produção de peças com bordas ultrafinas, com até  
5 mm de espessura. Em Porto Alegre, um dos pontos de 
venda é a loja Stilo Elevato. Telefone (51) 3333-8200.

LANÇAMENTO CASA PRÁTICA

O CONFORTO E O DESIGN 
DE ESTAR CONECTADO 

Capa
Projeto da arquiteta 
Natália de Bona 
com foto de Marcelo 
Donadussi

EDITORA 
Renata Maynart
3218-4711

DIAGRAMAÇÃO
Luiz Py

FALE CONOSCO
gauchazh.com/casaecia
(51) 3218-4711

Apê descolado com 
tijolinhos, marcenaria 
preta e tablado na sala

NA PRÓXIMA 
EDIÇÃO

ZERO HORA QUARTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 20192

FOTOS RODRIGO ZIEBELL, DIVULGAÇÃO

ROCA, DIVULGAÇÃO

Inês Schertel, Henrique 
Steyer, Ronald Sasson 
e Jader Almeida fazem 
parte de um seleto 
grupo de 22 artistas que 
apresentam versões 
da popular rede de 
dormir, em exposição 
com curadoria de Lilian 
Pacce e organização 
do Brazil S/A. A Brasil 
Tupi será um evento 
paralelo à Design Week 
São Paulo, de 18 a 25 
de agosto, na Alameda 
Gabriel Monteiro 
da Silva, na capital 
paulista.

Amanhã, na Construsul (Centro de 
Eventos da FIERGS - Av. Assis Brasil, 
8.787), o Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Rio Grande 
do Sul (CAU/RS) promove duas 
palestras com inscrições gratuitas 
para arquitetos e urbanistas e 
estudantes. O arquiteto e urbanista 
Rodrigo Jaroseski, agente de 
Fiscalização do CAU/RS, ministrará 
às 14h30min o primeiro encontro 
com um passo a passo sobre como 
realizar o cálculo de honorários, 

desmistificando o tema Tabela de 
Honorários e Serviços de Arquitetura 
e Urbanismo.
Já às 16h30min, é a vez de 
apresentar a Elaboração de 
Contratos de Prestação de Serviços 
com a Assessora Jurídica do CAU/
RS, Suzana Rhade Gerchmann, em 
que a advogada vai abordar os 
principais itens de um contrato com 
dicas e informações.
Links de inscrições: bit.ly/
CAUhonorários e bit.ly/CAUcontratos.

Palestras para arquitetos
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iMPrENsa - brasil TUPi 
CLIQUE E CONFIRA SOBRE O EvENTO BRASIL TUPI

http://www.brazilsa.com.br/imprensa/brasil-tupi


CLIQUE E CONFIRA OS vÍDEOS E AS ÚLTIMAS EDIÇÕES DO BRAZIL S/A

https://www.facebook.com/BrazilSAdesign
https://www.flickr.com/photos/brazilsadesign/albums
https://www.youtube.com/watch?v=thUwB3Hz0eM
https://www.flickr.com/photos/brazilsadesign/albums
https://www.instagram.com/brazilsadesign/


www.brazilsa.COM.br


