
Expo Revestir 2022
O que há de novidade?

https://www.exporevestir.com.br/


A EXPO REVESTIR sempre foi um marco no calendário, como se fosse um pontapé inicial
para os negócios do mercado de arquitetura, design e construção, onde os lançamentos,
as tendências, as inovações tecnológicas servem como inspirações para os profissionais da
área e para os lojistas, impulsionando todo a cadeia produtiva deste segmento,
alavancando negócios e conectando pessoas e empresas.

Sendo a principal e maior feira de revestimentos e acabamentos da América Latina, este
ano foi a sua 20ª edição, e de forma híbrida, concomitante ao FIAC - Fórum Internacional
de Arquitetura, Design e Construção, a Expo Revestir 2022 e ficou marcada pelo retorno
da visitação presencial, por conta da pandemia. Promovida pela ANFACER - Associação
Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e
Congêneres, a feira contou com mais de 200 expositores que apresentaram suas
novidades em cerâmicas, louças sanitárias, metais para cozinha e banheiro, rochas
naturais ornamentais, mosaicos, madeiras, cobogós, laminados, cimentícios, vítreos etc.

Estive por dois dias no Transamérica Expo Center, numa área de 40.000m², tentando
absorver ao máximo tudo que era interessante, para estar sempre atenta a oferecer o que
há de melhor aos meus clientes.

Fiz uma breve cobertura em tempo real desta visitação, fazendo mais de 60 posts nos
“STORIES” do Instagram, que foram salvos nos DESTAQUES do meu perfil @tk.designer.
CLIQUE E ACESSE OS DESTAQUES DO MEU PERFIL. Seria interessante ir lá conferir
também. Quanto mais informação mais ampliamos nosso repertório, não é mesmo?

Senti vontade de partilhar mais sobre as minhas impressões do que vi por lá, e de alguma
forma dividir o que penso sobre as tendências presentes na Expo Revestir 2022.
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A 20ª EXPO REVESTIR SOBRE O MEU OLHAR:

Têka Athayde
Designer de Interiores

Pós-Graduada em Marketing e Arquitetura

https://www.instagram.com/tk.designer/


Com intuito de encontrar uma forma interessante de distribuir as ideias e abordar as
tendências e as novidades, tentei organizar o que observei e que me chamou atenção em
4 eixos principais:
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A 20ª EXPO REVESTIR SOBRE O MEU OLHAR:

- VALORIZAÇÃO DOS ELEMENTOS NATURAIS;

- CORES & ESTAMPAS;

- TECNOLOGIA A SERVIÇO DO DESIGN;

- PRODUTOS COM DESIGN AUTORAL;

- PRÊMIO “BEST IN SHOW”;

- REFLEXÕES.

Têka Athayde
Designer de Interiores

Pós-Graduada em Marketing e Arquitetura



VALORIZAÇÃO DOS ELEMENTOS NATURAIS

VALORIZAÇÃO DOS ELEMENTOS NATURAIS
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Nunca vi tanto uso de pedras naturais e sintéticas (com visual natural), muitos
foram os modelos de revestimentos de porcelanato que traziam os veios e
texturas de granito e mármore, principalmente as “lastras” (grandes formatos),
presença unânime em quase todos os estandes de revestimentos, um material
mais sustentável que possibilita revestir, mobiliar e decorar. As rochas naturais
também ocuparam espaço considerável nos principais fabricantes, com muita
criatividade apresentaram mobiliários de rochas naturais, com acabamento
polidos, levigados e escovados. Destaque para as cubas e banheiras em blocos
únicos de rocha, numa aposta genuína de momentos de relaxamento e promoção
de bem-estar nos projetos residenciais, tão desejados durante a pandemia.

VALORIZAÇÃO DOS ELEMENTOS NATURAIS:

BRASIGRAN: Mármore VITTORIA , mesmo material, 
diversos acabamentos. Além das texturas, também 

há diferença de tonalidade 
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Perfeito o novo acabamento “Mineral Lab”, capaz de criar revestimentos com
relevo impressionante, ressaltando um efeito 3D nas peças, meio que gerando
também um efeito brilhoso de textura mineral, parecendo pedra de verdade,
apoestandeo num caminho mais sustentável. A ROCA BRASIL CERÂMICAS investiu
na sua fábrica do Paraná ano passado num equipamento com tecnologia DDG
(Digital Decoration & Glazing) capaz de criar peças únicas, através de uma granilha
formada por diferentes minerais nobres que são aplicados na superfície dos
porcelanatos e reagem ao calor durante a queima das placas.

VALORIZAÇÃO DOS ELEMENTOS NATURAIS:
BRASIGRAN: banheira LUA, peça maciça, sem emenda, em mármore Raffaello
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Fiquei impressionada com o resultado, a Linha FUSION, em especial o modelo
FUSION TITANIUM, inclusive ganhou o prêmio “BEST IN SHOW” na categoria
Melhor Porcelanato Geral. Uma pena que por foto não dá para sentir a textura e
as nuances de brilho deste porcelanato. PERFEITO! Ah! Vai ver lá nos
“DESTAQUES” do Instagram @tk.designer, no primeiro post há um vídeo deste
porcelanato.

VALORIZAÇÃO DOS ELEMENTOS NATURAIS:

ROCA CERÉMICA: FUSION TITANIUM

A coleção de “SuperFormatos”
(lâminas de 7mm de espessura
com tamanho de 120x120,
100x200, 120x250cm) da ROCA
CERÂMICA tem mais de 30
opções de estampas, das mais
essenciais às mais exóticas. É o
maior portfolio da categoria de
“SuperFormatos” no país.

https://www.instagram.com/tk.designer/
https://www.rocaceramica.com.br/
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Achei a estética bem interessante a forma que a empresa cearense GRANOS
(@granosgranitos) apresentou o granito exclusivo ALAMO NAVONA em seu
estande. Com o projeto do design Pedro Franco (@pedrofrancodesign), da “A Lot
of Brazil”, as formas orgânicas dos recortes das pedras chamaram atenção de
todos que passavam.

VALORIZAÇÃO DOS ELEMENTOS NATURAIS:

STAND DA GRANOS GRANITOS – Projeto de Pedro Franco

Os tons suaves e terrosos estavam predominando nos revestimentos cerâmicos,
assim como nos lançamentos dos laminados LVT’s, MDF’s e MDP’s das diversas
marcas. Claramente os fabricantes buscaram inspiração na natureza, valorizando
cada vez mais o lado sensorial, com referências de ambiências mais orgânicas e
autênticas. Madeira, pedras e cores como o verde, o mostarda, o ocre, a terracota
e os tons crus sustentam composições interessantes e harmoniosas.

https://www.instagram.com/granosgranitos/
https://www.instagram.com/pedrofrancodesign/
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VALORIZAÇÃO DOS ELEMENTOS NATURAIS:

A PORTINARI trouxe lançamentos com o conceito de “Na Essência, o Essencial”,
trazendo produtos que geram serenidade, alívio e bem-estar, num momento de
ressignificação por um equilíbrio do morar, num estilo mais minimalista em duas
vertentes principais: o SENTIR e o SIGNIFICAR. Ela apostou nas nuances que
proporcionam conforto, com tom sobre tom e monocromia.

https://www.duratexmadeira.com.br/
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O destaque sem dúvida foi a Coleção TEMPO, criada por Pedro Franco da “A Lot Of
Brasil”, no quarto ano de “collab” com a CERÂMICA PORTINARI. Achei perfeitas as
peças de 60X120cm em 3 tons, em especial ao tom de grãos integrais, meio
“offwhite”, que estava exposta num ambiente bem minimalista do estande. O
interessante que sua criação partiu do valorizar as imperfeições, aceitando o
desgaste das coisas com o passar do tempo. Ao invés de esconder as cicatrizes das
peças, elas são valorizadas e expostas, revelando uma nova beleza e tornando-as
únicas. O conceito do WABI-SABI (valorizar a beleza das coisas imperfeitas) é a
base da criação do Pedro, que participará no “Salone del Mobile Milano 2022” com
esta linha de revestimento, que visa a reconstrução da sociedade embasada em
novos valores.

VALORIZAÇÃO DOS ELEMENTOS NATURAIS:

“Perfeita Imperfeição, 
Imperfeição perfeita” “União das partes”

Pedro Franco

https://www.ceramicaportinari.com.br/pt
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A BERNECK lançou a Coleção SENTIDOS, apresentado num espaço sensorial e
cheio de personalidade. Um de seus padrões de MDF foi inspirado no basalto, uma
rocha vulcânica bastante abundante, com pequenos cristais ricos em ferro e
magnésio, o BASALTO RUST.

VALORIZAÇÃO DOS ELEMENTOS NATURAIS:
OS PADRÕES DE PEDRAS NATURAIS & DAS MADEIRAS REINARAM NOS STANDS!

Os MDF’s e MDP’s das diversas marcas continuam apoestandeo nos padrões
amadeirados. A BERNECK lançou um carvalho em tom quente e impactante. Este é
ROBLE CATEDRAL, com textura GRANN, que revela ainda mais a realidade desta
madeira, levando aconchego e sofisticação a qualquer ambiente.

Coleção SENTIDO, Padrão 
ROBLE CATEDRAL

https://www.berneck.com.br/pt/
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VALORIZAÇÃO DOS ELEMENTOS NATURAIS:

Coleção AUDAZ
20,1x20,1cm

100x100cm

Achei também interessante a Coleção AUDAZ, inspirada em rochas vulcânicas e a
Coleção SENSES, que apostou na casa se tornando santuários. Essa coleção traz um
olhar para interiores acolhedores, com menos itens e escolhas simplificadas. Veja
vídeo nos “DESTAQUES” do Instagram, clicando AQUI.

Coleção COLORES: Sutileza e delicadeza comandam essa linha, que tem como
ponto focal as próprias cores – tons suaves e pigmentos terrosos que transmitem
sensações de calma e conforto.

Coleção SENSES 
9,82X40cm

https://www.instagram.com/tk.designer/
https://www.ceramicaportinari.com.br/pt


A LEPRI sempre alinhada aos elementos naturais, reconhecida por seus “bricks”
rústicos e numa pegada sempre ecológica este ano surpreendeu com produtos que
simulam “bricks” em maxi formatos. Chamou muito minha atenção o modelo MAXI
BRICK MATTONE GRAFFIATTO CAPPUCCINO (9X36cm), feito a partir da lama que
assolou a cidade de Mariana, em Minas Gerais.

VALORIZAÇÃO DOS ELEMENTOS NATURAIS:

Coleção COLORES
9,82x40cm

LEPRI - Brick MATTONE 
GRAFFIATTO cappuccino

LEPRI - revestimento para pisos e paredes 
ANTICATTO OLARIA AVELÃ – 7X7cm

https://www.ceramicaportinari.com.br/pt
https://lepri.com.br/
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Coleção FILO da LEPRI também se destacou, perfeito para ambientes comerciais e
residências, numa pegada moderna, versátil, possui bordas regulares e tons que
alinham e combinam em vários ambientes paredes internas e externa, muros e
paredes..

VALORIZAÇÃO DOS ELEMENTOS NATURAIS:

LEPRI – Coleção FILO
11,5X11,5cm

https://lepri.com.br/
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Outro produto super SUSTENTÁVEL que a LEPRI lançou na Expo Revestir 2022 foi o
BRICK LEPRI MARE, evidenciando a sua preocupação com a vida marinha,
reutilizando resíduos, como o plástico retirados dos oceanos e vidros de lâmpadas
fluorescentes. Achei incrível a proposta! Os revestimentos ficaram lindos, com
uma textura delicada e inovadora.

VALORIZAÇÃO DOS ELEMENTOS NATURAIS:

BRICK LEPRI MARE

LEPRI – Contribuindo para 
transformar o plástico que polui 

nossos oceanos em produto inovador

https://lepri.com.br/
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A DECORTILES apostou numa forma superinteressante de expor seus lançamentos,
com o conceito “Invisible” de seu estande, conduzindo os visitantes num caminho
sinuoso, com formas arredondadas e colunas curvas e ainda nos provocando com
a ideia da “não cor”, defendendo a premissa de que explorar o silêncio das cores
significa exaltar materiais e formas extremamente leves e monocromáticas, em
que as texturas, os volumes e os grafismos são o destaque, ou seja, apostou na
tranquilidade e essencialismo, acabou por expor texturas e formas marcantes, com
foco nas sensações, ao toque. INCRÍVEL!

VALORIZAÇÃO DOS ELEMENTOS NATURAIS:

TRIENALLE 
OURO AC 
45X120cm

https://www.decortiles.com/
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O revestimento de parede BOTANIC, da BIANCOGRES, foi inspirado nas formas
orgânicas e tons da natureza. É um acabamento minimalista, composto por traços
delicados e tons terrosos e pasteis. Transmite uma sensação de acolhimento e
conforto aos ambientes. As diferentes faces do BOTANIC criam composições
atemporais, muito a ver com o que eu acredito. Disponível no tamanho 45X90cm.

VALORIZAÇÃO DOS ELEMENTOS NATURAIS:

https://www.biancogres.com.br/


CORES & ESTAMPAS

CORES & ESTAMPAS
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Não poderia deixar de destacar a estamparia nas mais variadas formas, graças as
tecnologias empregadas na impressão dos revestimentos cada vez mais moderno e
impressionante. Cores fortes, formas geométricas, referências antigas, beliscando
um ar meio vintage, foram as apostas. Liberdade de uso!

Nesta vertente não poderia deixar de destacar a CEUSA, que para mim arrasou
mais uma vez no seu estande e nas suas coleções, ousando como sempre. Apostou
em diferentes tendências que exaltam a incerteza do futuro e a reinterpretação de
elementos históricos, valorizando todas as formas de agir, pensar, se vestir e criar
ambientes. Nesta tentativa de justaposição das expectativas de mudanças, que
remetem ao otimismo e alegria, e ao estado de espírito de liberdade e
espontaneidade, tudo isto reverberou na criação de 25 novas coleções em 3
conceitos centrais de tendências:

CORES & ESTAMPAS:

A CEUSA apostou em casas com
mais personalidade, mais
ousadia e mais afetividade.
Abusou de cores exuberantes,
pegando referências antigas,
como o “Art Deco”.

• Maximalismo Estimulante – marcado pela estética exuberante.

VISIONE MIX NAT
60X120cm

https://www.ceusa.com.br/
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CORES & ESTAMPAS:

CEUSA:
AURORA MIX MLX
20,1X20,1cm

• Lúdico Futurista – cria espaços divertidos, alegres, com ares escapistas.

Foto: Rafael Renzo
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Fiquei encantada com a coleção que a estilista ISABELA CAPETO desenvolveu para
a CEUSA. Dona de um estilo que valoriza o que é artesanal, que adora cores e
super incentiva o uso de produtos brasileiros, com suas peças de roupas quase
sempre feitas a mão, cheia de bordados e aplicações artesanais foi perfeita em
juntar a MODA e o DESIGN em sua coleção chamada de ISABELA CAPETO. Uma
celebração da criatividade e da brasilidade. As peças que ganharam o nome de
ISABELA, no formato 9,95X9,95cm, evidenciam tons, relevos e desenhos que
remetem a memorias afetivas dela. A instalação da coleção no STAND da CEUSA
foi primorosa, cheio de detalhes, que nos abraçavam, mexendo com as emoções
de quem teve o privilégio de viver esta experiência. Não à toa ganhou o prêmio
“BEST IN SHOW” na categoria Melhor Pastilha e Grande Prêmio do Júri, para um
produto, ou linha de produtos (Revestimentos Cerâmicos): CEUSA ISABELA
(ISABELA CAPETO). Na minha opinião foi o melhor ambiente de toda Expo Revestir,
por conta da emoção que provocou!

CORES & ESTAMPAS:
• New Vintage – equilibra o antigo e o novo, usando formas e cores.

Foto: Rafael Renzo

https://www.ceusa.com.br/
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CORES & ESTAMPAS:

TRELIÇA BW MATTE
32X100cm

COLEÇÂO ISABELA CAPETO: DAS PASSARELAS AOS AMBIENTES.

ISABELA 
DECOR MATTE
9,95X9,95cm

Foto: Rafael Renzo

https://www.ceusa.com.br/
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CORES & ESTAMPAS:
A Coleção DIVERSA MIX BRANCO AC da DECORTILES tem uma proposta meio
romântica revisitada que desperta memórias, momentos vividos. São 12 palavras
diferentes, em quatro idiomas, que formam um painel decorativo com os escritos
“DREAM, PAUSA, SANTÉ, AMORE, VITA, CALMA, RELAX, ALMA, CUORE, PEACE,
SENTIDO E MERCI”. Achei marcante e acabou ganhando o prêmio “BEST IN SHOW”
na categoria: Melhor Revestimento Cerâmico - Parede Internas ou Fachadas.

Foto: S.L.A Photostudio

https://www.decortiles.com/
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A serenidade e a imaterialidade são as sensações que o conceito da nova coleção
de 2002 da DECORTILES quer alcançar. Destaque para o porcelanato COPAN MIX
OFF WHITE da coleção SAMPA, ele é um revestimento artístico inspirado no icônico
edifício da capital paulista, projetado por Oscar Niemeyer em 1966, tem traços
lineares e sua neutralidade de tons sugere uma aplicação bem democrática, pois
combina com os mais diversos ambientes. Achei bem interessante, ressaltando que
a versão colorida deste revestimento também é super bacana também. Lembrou
demais o traço de uma fase produtiva da artista plástica baiana, que foi minha
professora de artes, Maria Adair.

CORES & ESTAMPAS:

LINHA SAMPA – COPAN MIX OFF WHITE – 28X28cm

COPAN MIX COLOR

https://www.decortiles.com/
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CORES & ESTAMPAS:
A técnica manual japonesa de tingimento de tecidos com planta índigo, SHIROBI,
cria padronagens diferentes e exclusivas. Inspirada nessa técnica milenar, nasceu
mais uma parceria da PORTOBELLO com a designer italiana Paola Navone, a
Coleção SHIROBI, disponível em dois formatos, 20X20cm e 30X42cm (triangular),
em cores vivas e opções neutras também. A coleção nos aproxima da paixão pela
beleza imperfeita do artesanal e do charme das coisas feitas à mão, uma constante
nas criações da designer italiana. Super cabe em ambientes contemporâneos que
valorizam a arte, a sofisticação e o estilo arrojado. Ganhando o prêmio “BEST IN
SHOW” na categoria: Melhor Revestimento Cerâmico - Parede Internas ou
Fachadas.

O SHIBORI TRINAGLE INDIGO BLUE revestiu um túnel “instagramável” no estande da 
marca

PAULA 
NAVONE

SHIBORI – RECIDO TINGIDO

https://www.portobello.com.br/


TECNOLOGIA A SERVIÇO DO DESIGN

TECNOLOGIA A SERVIÇO DO DESIGN
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TECNOLOGIA A SERVIÇO DO DESIGN
A tecnologia embarcada em louças e metais está cada vez maior, vimos muits
torneiras com sistema “touchless” ou acionadas por comando de voz, bacias
inteligentes integradas a “APPS”, chuveiros que tocam música, etc, tudo
funcionando de forma racionalizada e inteligente, promovendo mais segurança,
liberdade e flexibilidade aos usuários. É fato que a pandemia gerou novos hábitos
e acelerou a implementação de tendências e as soluções da arquitetura precisam
ser cada vez mais inteligentes e práticas e este setor investiu muito nisso.

A americana KOHLER, já tinha lançado o espelho iluminado “Verdera Voice” e a
torneira “Sensate Kitchen Faucet” em seu portifólio brasileiro, que funciona por
comando de voz e tem suporte à “Alexa”, Assistente do Google e Apple Home Kit.
Este ano deu destaque para a NUMI 2.0 INTELLIGENT TOILET, um vaso controlado
por um dispositivo “touchscreen” que regula a temperatura do assento, pressão da
água, estações de rádio, iluminação multicolorida do sanitário e muito mais.

NUMI 2.0 INTELLIGENT 
TOILET – KOHLER BRASIL

SENSATE KITCHEN FAUCET

O GRUPO DEXCO trouxe como mote de campanha o “Design para ver e viver”, onde
design e tecnologia definem estética e funcionalidade para maior conforto e
praticidade, como forma de transformar a experiência de ver e viver o design no dia
a dia.

https://br.kohler.com/
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TECNOLOGIA A SERVIÇO DO DESIGN
A DECA também apostou nas suas primeiras torneiras e misturadores “touchless”.
As peças têm acionamento inteligente, com liberação de fluxo condicionado
apenas à aproximação em qualquer ponto do produto, sem a necessidade de
toque. Isso reduz os riscos de contaminação e aumenta a mobilidade no uso, o
melhor é que para desligar basta se afastar, o que impacta positivamente com a
economia de água. Destaque para as cubas SLIM, que são cubas de apoio com base
flutuante (modelo squircle), borda fina e altamente resistente com sistema de
limpeza dos ralos SMART BLOCK, que previne o entupimento e facilita a limpeza.
Tem um vídeo nos DESTAQUES do Instagram do @tk.designer, basta clicar AQUI.

DECA  - TECNOLOGIA TOUCHLESS

Uma outra aposta da DECA foram os modelos de cubas produzidos em inox, um
material super resistente, que tem maior durabilidade e que pode ser reciclado.

DECA  - CUBAS SLIM
Design flutuante com mais

leveza para o seu 
ambiente

https://www.instagram.com/tk.designer/
https://www.deca.com.br/
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TECNOLOGIA A SERVIÇO DO DESIGN

DECA  - CUBAS INOX
DURABILIDADE

CAIXA ACOPLADA HIGIENIZADORA: Bacia sempre limpa e banheiro perfumado a
cada acionamento da descarga.
CAIXA ACOPLADA DESODORIZADORA: o banheiro livre de odores
naturalmente, sem o uso de produtos químicos.
CAIXA TOUCHLESS: descarga apenas com o movimento das mãos, sem
toque.

A tecnologia trazendo
mais segurança sanitária
e mais liberdade para os
usuários!

https://www.deca.com.br/
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TECNOLOGIA A SERVIÇO DO DESIGN
E teve a estreia da marca em relação as banheiras, lançando dois modelos com
formas mais orgânicas e fluídas com bordas arredondadas. Um charme os dois
banquinhos cerâmicos de apoio para o ritual do banho, que estavam junto da
banheira, compondo o décor do estande da marca . TOP!

DECA  - CUBAS INOX
DURABILIDADE

Disponível em dois tamanhos e duas
cores, o BANCO DECA é feito em resina
e tem acabamento antiderrapante,
garantindo mais segurança durante o
uso em áreas molhadas.

BANHEIRA COM APOIO

https://www.deca.com.br/
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TECNOLOGIA A SERVIÇO DO DESIGN
A CELITE apostou na cuba de apoio da linha CELITE SLIM, que é produzida com a
matéria-prima Titanium®, exclusiva da marca, que permite bordas finíssimas, com
aproximadamente 7mm de espessura, 30% mais resistentes e 40% mais leves do
que as cubas tradicionais. O tamanho 13 cm de altura e Ø39cm, disponível nas
versões branco brilho e no acabamento matte, nas cores branco, beige, stone e
onix. Não à toa, recebeu o prêmio “BEST IN SHOW” na categoria Melhor Louça
Cerâmica.

BANHEIRA COM APOIO

RESISTÊNCIA E LEVEZA!

CUBA CELITE SLIM

https://www.celite.com.br/


PRODUTOS COM DESIGN AUTORAL

PRODUTOS COM DESIGN AUTORAL



33

PRODUTOS COM DESIGN AUTORAL

O Arthur Casas também assinou para a MANUFATTI REVESTIMENTOS, uma
fabricante de tradicional de COBOGÓS esmaltados e naturais, o PEDRITA, que faz
parte de sua Coleção BREEZE, um cobogós versátil, que permite instalação num
formato arredondado, como estava instalado no estande da marca.

DECA – cuba de sobrepor 
ARTHUR CASAS
cor

O design autoral está cada vez mais fortalecido e a cada ano valoriza mais os
produtos com linhas criativas assinadas. Profissionais da arquitetura e do design
cedem suas capacidades criativas para os fabricantes e muitos lançamentos
apresentados pelas mais de 200 marcas que estavam na Expo Revestir 2022
tiveram assinatura de um design, expressando a natureza pessoal de cada um.

A nova cuba de sobrepor ARTHUR CASAS para a DECA revela uma proposta
inovadora. Com o metal aplicado ao centro da cuba, a água é concentrada na
estrutura, evitando respingos na bancada. A peça também acomoda o KIT DE
ACESSÓRIOS opcionais, em louça e madeira, gerando praticidade e o conforto.
Interessante que a cuba fica com apenas 4,5cm acima da bancada. Um charme!

https://www.deca.com.br/
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PRODUTOS COM DESIGN AUTORAL
O MANUFATTI PEDRITA é um produto de simples instalação, serve como uma
barreira permeável, não bloqueia a visão ou a ventilação, além de dar liberdade
para o projetista modelar volumes. Inspirado no acessório de cabelo da
personagem, Pedrita, filha do Fred e da Wilma do desenho animado “Os
Flinstones”, tem perfurações nas extremidades que se engatam hastes de estrutura
metálica. Com design minimalista, é um produto inovador para grandes fachadas
ventiladas. Foi um sucesso e não deu outra, foi premido como “BEST IN SHOW” na
categoria Melhor Peça Especial. Vale ressaltar que o estande estava muito bem
elaborado, por conta da disposição dos elementos vazados. Ficou show!

MANUFATTI PEDRITA POR 
ARTHUR CASAS DESIGN

COMPRIMENTO: 8 CM
ALTURA: 26 CM

ESPESSURA: 4,5 CM
PESO: 1150g

PEÇAS M²: 28

https://www.instagram.com/arthurcasasdesign/
https://www.manufatti.com.br/
https://www.instagram.com/studio.arthurcasas/
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PRODUTOS COM DESIGN AUTORAL
Sempre presente nas edições da Expo Revestir, a DOCOL apresentou em sua linha
de peças assinadas o MISTURADOR MONOCOMANDO NAIADE, resultado da
parceria inédita com o estúdio francês Quaglio Simonelli. A base do monocomando
é produzida com o exclusivo Neoclast, material de alto desempenho composto de
resina e agregados minerais, que tem superfície não porosa e suave ao toque. Esse
material é sólido, resistente, fácil de limpar e tem acabamento suave e natural, em
três opções de cores: giz, areia e basalto. A bica e a alavanca metálicas têm
acabamento escovado inox, grafite ou cobre.

MISTURADOR 
MONOCOMANDO 

NAIADE

MANUELA SIMONELLI E 
ANDREA QUAGLIO

https://www.instagram.com/quagliosimonelli/
https://www.docol.com.br/
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PRODUTOS COM DESIGN AUTORAL
Trabalhar com grandes arquitetos e designers sempre fez parte do propósito da
PORTOBELLO. Em “UNLTD. Dreams” a Coleção de 2022, a inovação foi aberta para
profissionais inesquecíveis: Paulo Mendes da Rocha, Ruy Ohtake e Paola Navone...

Paulo Mendes da Rocha: um eterno e grande mestre da Arquitetura Moderna
Brasileira que tanto admiramos, falecido ano passado, junto com a sua filha,
também arquiteta e urbanista, Nadezhda Mendes da Rocha, foram responsáveis
por uma cocriação que mostra o ladrilho em uma nova escala. A Linha SOMA, que
contempla mosaicos ripados nos mesmos três tons no formato 30X80 cm, que são
uma reinterpretação de uma das paixões de Paulo: os ladrilhos hidráulicos.

BRASILIDADE
MODERNIDADE
CONTEMPORANEIDADE

https://www.archdaily.com.br/br/office/paulo-mendes-da-rocha
https://www.portobello.com.br/
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PRODUTOS COM DESIGN AUTORAL
Parceiro de longa data da PORTOBELLO, poucos meses antes de falecer, Ruy Ohtake
desenvolveu a coleção Oh!TAKE, que traz duas de suas principais marcas: o
concreto e a cor. São sete concretos coloridos, além dos relevos cimentícios que
são verdadeiras obras de arte. E foi emocionante ver a Coleção Oh!Take, o padrão
CITY - 160X160cm, vencer o prêmio ”BEST IN SHOW” na categoria Melhor
Porcelanato de 2022. Deve ter sido muito comovente também para seu filho,
Rodrigo, quem acompanhou os protótipos finais da linha do pai, Oh!TAKE.

Oh!TAKE CITY

SOUL MOUNTAIN 
30X120cm

Ruy Ohtake

https://www.archdaily.com.br/br/tag/ruy-ohtake
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PRODUTOS COM DESIGN AUTORAL
Com design suave e formas orgânicas conectada com os elementos da natureza e
trazendo o estilo de vida mediterrâneo para dentro dos banheiros, a ROCA, uma
empresa espanhola, apresentou sua nova Coleção ONA. A palavra “ona” significa
onda em catalão, foi desenvolvida pela própria equipe do Roca Design Center, em
Barcelona, com a colaboração dos estúdios internacionais Noa Design, Benedito
Design e Interior Design Studio Cobalto.

https://www.br.roca.com/inicio


PRÊMIO “BEST IN SHOW” 

PRÊMIO “BEST IN SHOW”

https://www.exporevestir.com.br/
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Neste ano que a feira comemora a sua 20ª edição, o prêmio “BEST IN SHOW” chega a
7ª edição, com 12 categorias. Os vencedores foram:

1. Melhor Porcelanato: PISO PORTOBELLO OHTAKE CITY

2. Melhor Porcelanato - Paredes Internas ou Fachadas: ROCA FUSION TITANIUM

3. Melhor Revestimento Cerâmico: PISO CEDASA TERRAZZO GELO

4. Melhor Revestimento Cerâmico - Parede Internas ou Fachadas: DECORTILES DIVERSA
MIX BRANCO AC

5. Melhor Pastilha: CEUSA ISABELA (ISABELA CAPETO)

6. Melhor Louça Cerâmica – Bacias: CELITE SLIM

7. Melhor Louça Cerâmica – Cubas: ROCA – ONA ROCA

8. Melhor Peça Especial (compreendida como peças cerâmicas que não se enquadrem em
nenhuma das categorias acima, ou, dentro delas, possuam características especiais):
MANUFATTI PEDRITA POR ARTHUR CASAS DESIGN

9. Melhor Porcelanato, para um produto (dentro dos selecionados nos itens de 1 a 2) que,
no entender do corpo de jurados, excedam em suas qualidades técnicas, estéticas ou
ambas. Neste caso, nada impede que o produto já tenha sido premiado em outra
categoria: ROCA FUSION TITANIUM

10. Melhor Revestimento Cerâmico, para o produto (dentro dos selecionados nos itens de
3 a 5) que, no entender do corpo de jurados, excedam em suas qualidades técnicas e/ou
estéticas, nada impede que o produto já tenha sido premiado em outra categoria:
DECORTILES DIVERSA MIX BRANCO AC

11. Grande Prêmio do Júri, para um produto, ou linha de produtos (Revestimentos
Cerâmicos), de qualquer das categorias acima, que no entender do corpo de jurados
exceda em suas qualidades técnicas, estéticas ou ambas. Pode ser concedido, ou não, a
critério único e exclusivo da comissão julgadora e nada impede que o produto já tenha
sido premiado em outra categoria: CEUSA ISABELA (ISABELA CAPETO)

12. Grande Prêmio do Júri, para um produto, ou linha de produtos (Louças Sanitárias), das
categorias acima, que no entender do corpo de jurados exceda em suas qualidades
técnicas, estéticas ou ambas. Pode ser concedido, ou não, a critério único e exclusivo da
comissão julgadora e nada impede que o produto já tenha sido premiado em outra
categoria: ROCA – ONA ROCA



REFLEXÕES
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Como você já viu até aqui, são inúmeros os esforços dos fabricantes do setor de
revestimentos e acabamentos para atrair novos consumidores e a EXPO REVESTIR
tem esta finalidade maior, ser uma grande vitrine para atrair, ganhar a atenção e
convencer seus dois públicos principais, os profissionais (Arquitetos, Designers de
Interiores, Decoradores e Engenheiros) e os lojistas (empresários do varejo), o
primeiro chancela e especifica os produtos e o segundo capitaliza em cima da sua
distribuição. E como fazer isto de forma eficiente? Cativando seus públicos,
oferecendo produtos inovadores e de qualidade, com tecnologias exclusivas para
alavancar suas performances, e que eles reforcem o cuidado com a saúde, o bem-
estar e a segurança das pessoas, demonstrando que a cadeia de produção está
alinhada aos princípios e valores éticos de respeito ao próximo e à natureza,
porque hoje em dia estamos todos muito mais atentos e conscientes das
responsabilidades que a indústria tem em nosso ecossistema biológico e social.

Na verdade, a EXPO REVESTIR é um grande showroom das marcas que se habilitam
e conseguem participar da maior feira do setor de revestimento e acabamentos da
construção civil na América Latina. Tudo começou há 20 anos num esforço do setor
cerâmico nacional em criar um ambiente adequado para a geração de negócios, ao
longo deste período o evento cresceu, aumentando o alcance e as possibilidades
de negócios, principalmente porque agora temos a versão híbrida, presencial e
digital, estreitando ainda mais o contato com o mercado, os revendedores, os
especificadores e todos que fazem parte da cadeia produtiva da construção.

Foram 4 dias de realização da 20ª edição, onde os esforços das marcas estavam
voltados a apresentar inspirações, novidades e tendências do setor, apoiando-se
nas maratonas de conteúdos oferecidos na versão digital e do Fórum Internacional
de Arquitetura, Design e Construção (FIAC), que foi 100% online.

A Expo Revestir é muito grande, são mais de 200 expositores, num espaço enorme,
os estandes são uma experiência de marketing e de design, porque são feitos
muitas vezes por designers renomados e por si já são um evento, ainda mais para
nós, que apreciamos a estética dos espaços construídos e a sua função de vender,
sob a ótica da arquitetura, do marketing, do comportamento humano, etc.

Como tenho um olhar já bastante treinado, racionalizei os meus dois dias de visita
e cobri a maior parte dos pavilhões, observando muito e criando uma visão pessoal
sobre tudo que vive por lá.
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Sem dúvida a valorização dos elementos naturais esteve presente em quase
todos as marcas, não só nas ambientações dos seus “showrooms” como também
nos lançamentos dos produtos. Fica claro que o mercado já percebeu que o bem-
estar está ligado à qualidade dos espaços construídos e a saúde emocional e física
depende da nossa conexão com a natureza (neuroarquitetura). A biofilia não é uma
modinha, é uma necessidade fisiológica do ser humano. Na pandemia as pessoas
sentiram na pele a falta desta conexão com o ambiente natural, promovendo um
avalanche em busca de novas e mais adequadas formas de morar. Não à toa vimos
nesta edição da Expo Revestir tantos revestimentos com texturas de pedras
naturais, de madeiras, de tons terrosos, nas mais variadas formas, como vinílicos,
porcelanatos, cimentícios, laminados etc. A formas orgânicas também estavam
presentes, fico feliz por sermos muito criativos e hoje sermos exportadores de
design. As banheiras tiveram destaque nesta edição, talvez pelo desejo do
relaxamento e autocuidado pós-pandemia estar no inconsciente coletivo, passando
a ser um mercado latente e promissor para os fabricantes, sei que vi muitas delas
ser o ponto focal do estande.

As marcas estavam com suas fábricas há dois anos ansiosas por este contato, foi um
momento de retomada do setor. As percepções são diferentes sobre o que se
passou durante estes anos de pandemia, alguns agora querem serenidade e
calmaria, outros querem extravasar e aproveitar a vida (carpe diem), e isto se

expressou em forma de cores & estampas dos revestimentos apresentados.
Nunca vi a feira tão eclética, tinham revestimentos para todos os gostos. Chegamos
na era da liberdade de escolha e de cada um viver da forma que desejar. As
tecnologias estão avançando a cada ano e estamos conseguindo oferecer ao
mercado revestimentos mais resistentes e duráveis que os naturais. Temos um
extenso leque de opções de cores e texturas, foram muitas opções de louças e
metais coloridos. O acabamento acetinado, “matte” (sem brilho) foi predominante
seja nos acabamentos de louças e metais, como nos revestimentos. Eu
particularmente adorei, porque são meus preferidos! O MATTE BLACK foi muito
usado nos metais e louças cerâmicas e metálicas.

A tecnologia embarcada nos acabamentos e nos produtos fazem a diferença na

decisão de compra do consumidor. A tecnologia a serviço do design de produtos
de banheiros e cozinhas estão repercutindo numa maratona de inovações entre as
marcas. As soluções “touchless” virou unanimidade, principalmente depois da
COVID-19, por proporcionar maior higiene e dispensar o contato das mãos no
momento do acionamento, garantindo 100% de higiene ao lavar as mãos sem a
necessidade de tocar no metal. Teve fabricante disponibilizando em seu portfólio
“dispensers” automáticos para sabão líquido e álcool em gel. Muitos são os
produtos oferecendo segurança contra vírus e bactérias (“biosafe”).
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Por fim, há uma corrida das marcas para fazer parcerias com artistas, arquitetos e
designers na colaboração de criação de seus produtos, agregando valor e expertise
a seus portifólio e isto se reverte em cifras aos fabricantes. As marcas
compreenderam esta dinâmica de valorização do design assinado e investiram
pesado nestas parcerias. Fiz questão de mostrar algumas colaborações que foram
bem aceitas e no meu olhar vai despertar desejo nos consumidores mais
abonados.

Apesar dos produtos com design autoral ser geralmente mais caro, por todo
processo de criação e fabricação, ele sempre terá status de um produto
diferenciado e será cobiçado por quem valoriza um produto de valor agregado.

Não tenho ideia de quantos produtos novos foram apresentados na Expo Revestir
2022, não tenho esta estatística, só sei que são muitos, fora todos os outros
produtos que já estavam e permanecem em linha. É uma oferta enorme de
produtos nacionais e estrangeiros, as escolhas tornam-se cada vez mais trabalhosa.

Ouvi de várias fontes uma colocação que causou uma certa preocupação em mim:
“A EXPO REVESTIR É A FASHION WEEK DA ARQUITETURA!”. Será mesmo que os
produtos para acabamentos e revestimentos de edificações, que durarão décadas,
devem ser tratados como se fossem descartáveis, substituídos facilmente como se
troca de roupa? Fazer um setor produzir novos produtos a cada 12 meses me
parece exagerado, não se há se quer tempo hábil para os produtos já lançados
amadurecerem. É uma corrida meio insana, e os próprios profissionais da área se
perdem em meio a tantas opções, criando uma sistemática de ansiedade por novos
produtos, não se dando conta que soluções mais antigas atendem perfeitamente
as suas necessidades projetuais. Devemos ficar atentos a esta obsolescência
sistêmica criada por setores produtivos, porque a finalidade maior é gerar
demanda e consequentemente lucro.

Sou totalmente a favor da evolução das marcas, mas aposto cada vez mais na
arquitetura atemporal em design com significado.

Espero que gostem do que viu aqui e que este meu olhar possa contribuir na
expansão do seu repertório, como profissional ou admirador da arquitetura e
construção.

Thanks!



TK DESIGNER
SALVADOR – BAHIA

www.tkdesigner.com.br | @tk.designer

*imagens de divulgação dos fabricantes

https://www.instagram.com/tk.designer/
https://www.tkdesigner.com.br/

