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As cinco oficinas a seguir têm 
em comum a produção de peças 

de mobiliário em pequenas séries,  
o que evidencia um movimento 

de resgate de técnicas artesanais
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80E8: CRIAÇÃO SEM PRESSA
A parceria entre os designers Fabio Esteves e Antonia Almeida se formou logo no início da faculdade – juntos, 
eles fizeram projetos que extrapolaram o ambiente acadêmico e resultaram na abertura do estúdio, em 2011. 
Adeptos do chamado slow design e com o desejo de criar livremente, eles mantêm a concepção manual do tra-
balho. “Desenhamos e finalizamos as peças, buscando entender como cada material se comporta para explo-
rar seu potencial”, fala Antonia. A dupla põe em prática ideias próprias e recebe encomendas de móveis únicos.
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Uma das peças favoritas 
dos dois é o banco 
Sputnik (1 350 reais), 
em primeiro plano, 
com pernas coloridas 
e visual aerodinâmico. 

A produção foge do 
convencional. Um dos 
destaques é a cadeira 
Palito (à esq.), feita de 

palitos de dente e resina 
epóxi. Custa 15 mil reais.
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Fabio e Antonia escolheram a 
poltrona Mov, com assento 

equipado com molas, que 
acompanham o movimento 

do corpo. Preço: 13,4 mil reais.

www.80e8.com

móvel favorito



CASA CLAUDIA  JUL 2016 CASA CLAUDIA  JUL 2016

O RODRIGO QUE FEZ: GOSTO PELA PRÁTICA
Apesar de trabalhar com processos de marcenaria considerados antigos, os móveis fabricados pelo designer 
e marceneiro Rodrigo Silveira seguem um estilo atemporal. “Cada criação minha é pensada para durar 
várias gerações, por isso as peças não saem de moda”, conta ele. Rodrigo chegou a morar fora do Brasil 
para aprender novas técnicas de desenho, e essa experiência não apenas reforçou nele a paixão pelo ofício, 
mas o fez perceber: curtir a produção significa colocar a mão na massa e esculpir, ele mesmo, a madeira.

Rodrigo tem o cuidado 
de tratar cada peça 
durante o tempo que 
for preciso, por isso 
seu prazo de execução 
costuma ser longo.

O portfólio inclui  
o banco Movimento 
(no alto, à esq., 
1,5 mil reais), 
as cadeiras Leve 
(no alto, à dir., 
419 reais) e Bandeira 
(no centro, 1,2 mil 
reais) e a poltrona 
Amarela (no chão).
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Rodrigo aposta na cadeira 
Parruda (1,5 mil reais), 
de jequitibá e palhinha,  
em que cada parte é encaixada 
manualmente antes de ser colada.

R. Boracea, 160, Barra Funda. • www.orodrigoquefez.com.br

móvel favorito
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O aparador Estrutura (4,6 mil reais) 
abriga as luminárias Toronto  

(590 reais) e Andarilho (950 reais). 
No chão, o banco Barnabé (750 reais) 

é outro exemplo do catálogo.

CASA COSTILLAS: TRADIÇÃO FAMILIAR
Quando oficializou a atuação como marceneiro, em 2015, Danilo Costillas resgatou o nome da antiga loja 
de móveis do bisavô, que funcionava em Santos, e abriu a Casa Costillas. Aqui, fabrica bancos, mesas e 
outras peças de madeira maciça. “Executei os primeiros itens com material que sobrou de uma reforma”, 
conta. A paixão pelo trabalho manual nasceu na infância, quando ele brincava na oficina do tio-avô, que 
era entalhador. “Minhas criações são feitas para contar histórias e serem passadas para as gerações futuras.”
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Ele se orgulha 
de manejar 
as ferramentas 
e produzir, com 
o auxílio de um 
mestre torneiro, 
peças torneadas, 
como este banco.

O aparador Estrutura (4,6 mil reais) 
abriga as luminárias Toronto  

(590 reais) e Andarilho (950 reais). 
No chão, o banco Barnabé (750 reais) 

é outro exemplo do catálogo.
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Na mesa-luminária 
batizada Bola, 
Danilo utilizou peroba-
-rosa e imbuia, criando 
um contraste de cores. 
A peça vale 1,7 mil reais.

 R. Silveira da Mota, 261, Cambuci • www.casacostillas.com.br

móvel favorito



CASA CLAUDIA  JUL 2016 CASA CLAUDIA  JUL 2016

SERRACOPO: ESTÉTICA MINIMALISTA
Quando começou a fabricar mobiliário, em 2013, o designer Henrique Aires Bolognini dividia uma ofici-
na com outros profissionais. No mês passado, porém, conseguiu se mudar para um espaço próprio e dar 
continuidade ao trabalho com madeira e aço, focando nas 15 peças disponíveis em linha. “Sempre penso 
em como dar utilidade prática a um objeto e garantir a ele formas proporcionais e harmônicas”, conta. 
Henrique também costuma fazer projetos de ambientes planejados, com itens desenhados sob medida.

Na oficina, Henrique 
desenha e faz o acabamento 
das peças que, em geral, são 
produzidas em média escala. 

Um dos xodós 
do designer 
é o aparador  
Rohe (2 450 reais), 
à esquerda.  
Na parede, 
o armário G.N.3, 
ainda em fase 
de construção.
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R. Camaragibe, 236, Santa Cecília • www.serracopooficina.com.br

móvel favorito

A estrutura do banco 
Mono é de aço com 
pintura eletrostática 
branca ou preta. 
Preço: 180 reais. 
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GABBO TORRES: ESTUDO E EXPERIMENTAÇÃO
Em 2011, ainda na faculdade, Henrique Gabbo Torres abriu seu primeiro estúdio de arquitetura e design, 
em que começou a brincar com desenhos e escalas. De lá para cá, formou diversas parcerias até que 
decidiu seguir carreira solo. Suas criações exploram, principalmente, as possibilidades dos metais, usados 
na forma de chapas ou tubos. “Trabalho com tiragens pequenas. Por isso, acho necessário mesclar pro-
cessos industriais com artesanais para entregar ao cliente um produto final com valores justos”, explica.

O banco Bento (à esq.) 
e a cadeira Cais (à dir.)  
estão entre as principais peças 
do designer e reforçam seu
 gosto por trabalhar com metal.
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O estúdio de Henrique 
fica no Instituto 
de Arquitetos do Brasil 
(IAB), onde divide 
espaço com outros 
profissionais da área.
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R. Bento Freitas, 306, Centro • www.cargocollective.com/gabbotorres

móvel favorito

Henrique elegeu 
o criado-mudo com 
estrutura de tubo 
de aço torcido e caixa 
de madeira maciça. 
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Neste pedaço da oficina, a estrela é o capô antigo 
de fusca, com placa de Santo André, garimpado 
num mercado de segunda mão. Já a bomba de 
óleo diesel foi transformada em bar, com quatro 

prateleiras para acomodar copos e taças e uma 
lâmpada para iluminar os drinques. Completan-
do a composição estão o violão e a poltrona com 
assento de couro Caixa-ote, assinada pela dupla.
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Ateliê decorado
Em meio às ferramentas de produção, os designers do estúdio 80e8 

juntaram objetos diferentes para compor um visual descolado
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