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 A vida mudou de forma acelerada e intensa nas últimas décadas. Passamos a ter 

menos filhos, a casar mais de uma vez ao longo da vida, a morar sozinhos. O profissional se 

tornou mais nômade, mudando de cidade ou de Estado mais de uma vez ao longo da carreira. 

As cidades incharam, os imóveis mudaram. Plantas predominantemente compactas exigem, 

antes de tudo, planejamento. 

 Refletir, pensar nas suas necessidades, no seu estilo e no seu dia a dia garantem a 

escolha dos móveis ideais para compor esse novo jeito de morar e viver. Os armários precisam 

ser funcionais e atender às necessidades de espaço, os ambientes bem planejados se tornam 

eficientes, confortáveis e, sobretudo, duradouros. Como consumidores modernos, temos uma 

enorme gama de produtos à nossa disposição e exigimos qualidade. Ao mesmo tempo, muitas 

atividades remetem aos “velhos tempos”, com um toque de nostalgia aliado à tecnologia – 

quem nunca sentou à mesa da cozinha da casa da avó para comer biscoitos? Hoje, a cozinha 

ganhou status de estrela da casa – aberta para a sala, moderna, prática e bonita. Verdadeiras 

gourmeterias que funcionam como espaço de serviço no corre-corre do dia a dia mas que 

assumem seu lado de hobby na hora de receber amigos e família em casa. 

 Atenta às mudanças de comportamento e sempre focada na qualidade e na inovação, 

a Finger sabe interpretar as necessidades e os desejos de todo tipo de consumidor – do mais 

prático e contemporâneo àquele que preza pelo conforto por amplos espaços de convivência. 

Nesta edição, você terá dicas preciosas de como planejar a escolha de seus móveis sob medida 

e como montar a cozinha dos seus sonhos – sem esquecer das necessidades da realidade.

Boa leitura.

eDI
TO

RIAl

Planejamento é essencial
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Para a Finger, a diferenciação corresponde a muito mais do 
que uma estratégia para conquistar o mercado. Busca ir 
muito além do reconhecimento de ser uma empresa única 
no segmento moveleiro. Sobrepõe inclusive a envergadura de 
ter uma das fábricas mais modernas, equiparando-se com as 
melhores em nível internacional. O que a Finger realmente 
almeja é a capacidade de entregar sua missão – transformar 
ambientes para o bem estar das pessoas – no dia a dia dos 
seus consumidores. Não de direito, mas de fato.
Entendemos que ser diferente é realmente proporcionar 
satisfação, conforto e qualidade aos clientes. Realizar os 
seus sonhos e desejos. Aliás, trabalhamos para ir mais 
longe: entregar ao consumidor a possibilidade de decorar 
seus ambientes de acordo com sua personalidade, com 
os seus valores. Por isso, proporcionamos produtos de 
tecnologia diferenciada ao mercado, como o padrão Kurve – 
peças curvilíneas para tamponamentos e painéis ofertando a 
possibilidade de produzir ambientes muito além dos ângulos 
retos, confeccionados no exclusivo centro de usinagem e o 
padrão Venen, de madeira maciça 100% certificada. Melhor 
ainda, a capacidade de proporcionar medidas editáveis de 
acordo com cada projeto, tornando o planejado um verdadeiro 
sob medida. 
Tudo isso nos dá a certeza que a nossa busca pela a 
diferenciação está alicerçada sobre o melhor conceito: 
entregar ao cliente um produto que realmente faça a diferença 
em sua vida.

André Tavares
Gerente Comercial

palavraDaFinger

DIFEREncIaçÃo 
como
estratégia



10 11

 Valores são qualidades que se 
atribuem às ações, aos feitos ou até mesmo às pessoas e 
instituições, tornando-se elementos norteadores de sua 
atuação no convívio com seus semelhantes.
Os valores encontram-se na consciência, na essência, 
tornando-se características morais inerentes às 
empresas. No Caso da Finger, seus valores amplamente 
divulgados junto ao seu trade são: precisão, credibilidade, 
respeito, inovação, iniciativa, serviços qualificados e 
sustentabilidade.
Conheça um pouco mais da sua Finger e compartilhe 
esses valores com a gente.

a missão da Finger é transformar 
ambientes para o bem estar das 
pessoas. Uma empresa cUjo foco 
principal está no cliente – e mais, 
no bem estar dele. para chegar 
a esse objetivo, a finger elencoU 
sete valores qUe são os pilares da 
empresa e do dia a dia na bUsca pela 
satisfação do cliente. 

/ precisão
A síntese do espírito alemão: precisão nos mínimos 
detalhes. Perfeccionismo. Atenção ao acabamento e ao 
sistema de produção. A Finger trouxe para o mercado 
uma inovação que representa, justamente, a paixão pela 
precisão: o móvel editável. Só através desse sistema 
o projeto pode ser considerado, de fato, único, porque 
respeita cada centímetro do ambiente que o cliente quer 
transformar. 

/ credibilidade
A Finger é uma empresa que desde o seu início tem na 
precisão dos detalhes sua vocação. Nascida em Sarandi, 
no Estado do Rio Grande do Sul, a industria foi criada pela 
família de origem alemã Finger. Fruto dessa descendência 
germânica, a marca traz a paixão pelo design, a ousadia 
e a preocupação com ambientes personalizados. uma 
tradição que dura mais de 30 anos e que hoje se estabelece 
como uma das marcas que mais cresce no Brasil.

os 7 valores Da Finger

valores 
da Finger

os
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/ respeito
um dos pilares essenciais da empresa, que norteia todos 
os demais, é o respeito. Respeito pelo meio ambiente, 
pelos colaboradores e pelo cliente. O sistema exclusivo 
de móveis editáveis da Finger permite que o projeto 
se adapte 100% às necessidades e expectativas do 
cliente, sem que ele tenha que se moldar aos produtos 
da empresa. A Finger investe constantemente em seu 
parque industrial e na cidade de Sarandi com o objetivo de 
colaborar não apenas com o meio ambiente mas também 
com a comunidade que a cerca.

/ iniciativa 
Constantemente, nossa equipe viaja para os maiores 
centros de design do mundo, para acompanhar as 
tendências de perto, buscar inspiração e observar de onde 
vem as ideias para que um dia elas se tornem projetos 
para os mais variados ambientes brasileiros. Daí surgem 
propostas modernas, arrojadas e precisas.

/ sUstentabilidade
Em suas linhas, a Finger utiliza madeiras maciças tratadas 
e cultivadas dentro das normas de sustentabilidade, para 
diminuir o impacto à natureza tanto na sua extração como 
no sistema de produção dos móveis. Todos os produtos 
Finger utilizados na concepção de cozinhas, dormitórios, 
home theaters e demais ambientes, são produzidos com 
matéria prima certificada, com certificação FSC, que 
garante a procedência da madeira utilizada na fabricação 
de chapas de MDF, MDP e madeira maciça. A madeira 
empregada nas matérias-primas utilizadas pela Finger 
é proveniente de reflorestamento (florestas renováveis). 
Dessa maneira, não são utilizados quaisquer produtos de 
madeira que não respeitem a legislação brasileira vigente. 
A Finger também se preocupa com o destino dos resíduos 
provenientes do processo de produção. Os procedimentos 
de descarte estão em conformidade com a legislação 

vigente e acompanhando as evoluções nesse tema, que é 
uma das grandes preocupações da indústria e do governo 
com o desenvolvimento sustentável.

/ inovação
Somos apaixonados pelas linhas do design. Os alemães 
tem uma resposta para isso: a obsessão por fazer bem 
feito. Ideias ousadas e linhas arrojadas são a marca do 
design alemão. Não poderia ser diferente na hora de 
elaborar móveis planejados. Desde a entrada do pedido em 
uma de nossas lojas até a sua montagem final, tudo é feito 
com a mais alta tecnologia e cuidado com os detalhes. um 
exemplo claro de inovação é a criação do Kurve. O design 
sinuoso é a grande tendência do mundo contemporâneo. 
Pensando nisso, a Finger se tornou pioneira no setor de 
planejados com o lançamento da linha Kurve. 

/ serviços qUalificados
Treinar as equipes faz parte do processo de qualificação 
dos serviços oferecidos pela Finger. A Finger sabe da 
importância de ter colaboradores treinados, em todas as 
partes do processo da fábrica até a equipe de montagem, 
para garantir a entrega de ambientes de acordo com as 
expectativas e desejos de seus consumidores. Por isso 
não mede esforços em desenvolver e capacitar todos que 
trabalham sob a sua bandeira.

os 7 valores Da Finger
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qUebra de 
PaRaDIGMaS
paradigma, literalmente 
modelo, é a representação 
de Um padrão a ser 
segUido. Marie 
Magdalene 
dietrich foi Uma 
das personalidades do 
sécUlo 20 qUe não segUiU 
nenhUm modelo – 
e ainda rompeU com os qUe 
imperavam na época.

a atriz e cantora nasceu em 27 de dezembro 
de 1901 em Berlim – e 2012 marcou os 20 anos de sua 
morte, ocorrida em Paris em 1992. 
Antes de começar a trabalhar como corista e atriz em 
produções teatrais em Berlim e Viena, nos anos 1920, 
Marlene estudou violino. Nesse período, fez um curso de 
artes cênicas e iniciou sua carreira no cinema, participando 
de quase 20 filmes até 1930, quando foi descoberta pelo 
cineasta austríaco Josef von Sternberg, que a colocou no 
papel principal do filme alemão O Anjo Azul. O sucesso foi 
estrondoso. 
Marlene e Sternberg trabalharam juntos em seis outras 
produções, no período de 1930 a 1935, todas realizadas em 
Hollywood: Marrocos, Desonrada, O Expresso de Xangai, 
A Vênus Loura, A Imperatriz Galante e Mulher Satânica. 
Promovida à rival de Greta Garbo, tornou-se uma grande 
estrela, embora sua carreira tenha enfrentado problemas 
no final dos anos 1930. Convidada por Hitler a protagonizar 
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filmes pró-nazistas, recusou o convite e se tornou cidadã americana. Durante a II 
Guerra Mundial, esteve com as tropas aliadas em algumas frentes de combate, onde 
cantava para divertir e aliviar as dores dos soldados. Assim, descobriu um dom que 
poderia explorar: sua voz. Terminada a guerra, foi condecorada com a Medal of 
Freedom, em 1947. A partir de 1951, paralelamente à carreira no cinema, passou 
a se apresentar em shows em Las Vegas. Em 1961, protagonizou O Julgamento 
de Nuremberg, filme que tratava do holocausto e do tumultuado julgamento que 
condenou os grandes líderes nazistas. Em 1962, voltou à Alemanha, mas chegou a 
ser chamada de traidora já no aeroporto por nazistas remanescentes. 
Apesar do status de estrela bem-sucedida, Marlene não foi uma atriz premiada, 
sendo indicada apenas uma vez para o Oscar de Melhor Atriz, por seu desempenho 
em Marrocos. Segundo os críticos, foi uma longa carreira, cheia de mistérios e 
romances, com pelo menos 35 anos de estrelato absoluto. Até porque Marlene 
sempre contribuiu para o mito, inventando histórias e mascarando a verdade. Mas 
após a publicação do livro escrito por sua única filha, Maria Riva, não sobrou mistério. 
Marlene Dietrich era bissexual. Seu charme, seu encanto e sua sensualidade não 
eram limitados aos homens. Senhora de si e do reconhecimento como grande 
estrela, foi a primeira mulher a vestir calças compridas em público – o que, nos anos 
vinte, era um absoluto escândalo. Mas Marie Magdalene não hesitava em romper 
com padrões.

foi a primeira 
mUlher a 
Usar calças 
pUblicamente, 
nos anos 1920.
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colorindo 
os espaços
a pantone, empresa 
qUe dita as tendências 
das cores para os 
fabricantes de tecidos, 
móveis e objetos em 
geral há 50 anos, definiU 
as tendências para 2013. 

segundo a empresa, as cores predominantes no design 
industrial cabem em nove cartelas de cores, definidas de 
forma quase poética e, por que não dizer, quase abstrata. 
não é que você tenha que seguir a linha de tendências, mas 
elas servem de inspiração para compor ambientes e vão 
predominar nos objetos que você verá nas vitrines.

conheça as nove tendências e brinque com elas. vale escolher 
uma linha e aplicar nos detalhes da casa ou então misturar 
mais de uma tendência. móveis planejados naturalmente 
compõem bem com as tendências por seguirem o design 
em voga e apresentarem padrões facilmente combináveis, 
especialmente nas texturas de madeira, vidro, preto e branco. 
a pantone batizou o seu livro de 2013 com o nome Fantasias 
e realidades. a seguir, conheça as macrotendências e 
sugestões de como aplicá-las.

tenDências CorEs do VErão
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tenDências CorEs do VErão

connoisseUr: sofisticação
a paleta da primeira linha pantone 2013 baseia-se nas cores 
neutras, com destaque para o verde-folha, contrastando 
com tons mais quentes de violeta e rosa líquido. a paleta dá 
um toque fresco na elegância do mundo antigo. É refinada e 
sofisticada, com a quantidade certa de drama subestimado – 
os neutros e os tons de chocolate encontram a adolescência, 
amplamente associada a roxos e rosas.

glamoUr: sensUalidade
a paleta de glamour evoca a sensualidade polida da art déco. 
vermelho, azul, preto, cinza e verde profundo compõem 
o espectro de cores glamourosas. tons mais sombrios 
oferecem uma pausa para refletir.

neW old school: tendência 
militar
new old school é semelhante à paleta glamour, mas trocando 
neutros mais suaves por tons mais saturados. o vermelho 
intenso, o branco brilhante e o azul náutico combinam em 
um efeito que é quase abertamente militar.

móveis planejados natUralmente 
compõem bem com as tendências 
por segUirem o design em voga e 
apresentarem padrões facilmente 
combináveis, especialmente nas 
textUras de madeira, vidro, preto e 
branco. 

indivÍdUos robUstos: natUreza
aspectos da natureza predominam na paleta batizada de 
indivíduos robustos. as cores evocam um pôr-do-sol no 
mar. complementam a tendência do natural os tons terrosos 
e o azul desmaiado.

extratos: frescor
extratos tem inspiração na gastronomia, com combinação de 
cores e tons frescos. o efeito é reconfortante. coral, melão, 
canela e rosa sugerem um mix de tranquilidade e suavidade. 

pegadas: vibração
em contraste com a paleta extratos, a paleta pegadas 
celebra a vibração de cores tribais. É aqui que se enquadra 
a cor do ano, tangerine tango. ao lado dela aparecem o azul 
pavão, o rosa Flambé e o amarelo solar. 

permanência: os clássicos
cores clássicas que misturam neutros de personalidade 
a tons quentes marcam a paleta permanência. as cores 
encontram seu potencial na combinação poderosa de fúcsia 
e verde-oliva, mas são suavizadas pelos tons rosados.
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sUperfÍcie: oceano
a paleta superfície transforma tons brilhantes do oceano 
por temperá-los com tons rebaixados, como o cinza tornado. 
tons metálicos ajudam a compor a oferta de profundidade e 
complexidade deste grupo de cores.

fora do comUm: 
sUrpreendente
a última paleta da cartela da pantone fala por si, ao ser 
batizada de Fora do comum. nela estão reunidos o cyan e os 
tons de abóbora e chocolate, além do violeta brilhante. para 
lares pouco tradicionais.

tenDências CorEs do VErão
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cléa monica Zaidan gama alves, cliente de recife, pernambuco, 
ficou extremamente satisfeita com o atendimento recebido 
na loja e na entrega dos móveis. a pontualidade, uma questão 
relevante nos dias de hoje, foi crucial para a satisfação da cliente, 
que já tinha ideias pré-concebidas sobre os ambientes e recebeu 
a colaboração dos profissionais da empresa.

o que a levou a optar pela Finger Móveis Planejados?
o preço atraente e o atendimento diferenciado.

Como foi o atendimento na loja?
o atendimento foi de primeira. sempre ouvindo o que eu realmente 
queria e oferecendo opções dentro do projeto apresentado.

Como foi desenvolvido o projeto (quais as suas prioridades e 
como elas foram atendidas pelo arquiteto e pela Finger)?
o projeto foi elaborado por eu mesma, sem acompanhamento 
de arquiteto. mas o projetista Denilson, da Finger, aperfeiçoou 
minhas idéias.

CAsA do ClIEnTE  | cléa monica Zaidan gama alves

PREcISÃo 
alEMÃ 

conquista 
cliente em 

PERnaMbuco

na sua opinião, quais são os grandes diferenciais da 
Finger?
o acabamento, a cordialidade, o preço, o atendimento, tanto 
na loja como na instalação dos móveis, e a pontualidade na 
entrega.

de que forma o projeto da Finger atendeu às suas 
necessidades nos ambientes adquiridos?
o resultado atendeu na íntegra minhas expectativas, pois 
o projeto apresentado, inicialmente, foi aperfeiçoado pelo 
técnico da empresa, tornando-o mais belo, apresentando
acabamento diferenciado, utilizando vidros com cores 
atualizadas, fugindo daqueles projetos comuns. e o melhor, 
o orçamento com preços inferiores aos dos concorrentes, 
além do bom atendimento.

 atendimento foi de 
primeira. sempre oUvindo 

o qUe eU realmente 
qUeria e oferecendo 

opções dentro do 
projeto apresentado.
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Ulysses Penha Costa, de são lUís 

do Maranhão, é arqUiteto e atUoU 

no desenvolviMento dos Projetos 

enCoMendados à Finger. ConFira a 

oPinião de qUeM entende do assUnto.

projeto bem 
PEnSaDo E 
ExEcutaDo

a PREcISÃo 
alEMÃ qUe 
encanta 
cUritiba

CAsA do ClIEnTE  | ulysses penha costa CAsA do ClIEnTE  | marise cavagnari de oliveira

o que o levou a optar pela Finger?
optei pela Finger devido à experiência bem sucedida de ter 
meus projetos executados pela empresa, além da confiança na 
equipe da loja e pelo conhecimento dos produtos.

Como foi o atendimento na loja?
Foi muito bom, sempre tivemos um bom relacionamento.

Como foi desenvolvido o projeto, quais foram as suas 
prioridades e como elas foram atendidas pelo arquiteto e 
pela Finger?
como sou arquiteto, eu mesmo defini tudo, mas a equipe da loja 
me apresentou várias sugestões e, ao final, com a integração 
de ambos, tivemos um bom resultado.

o que a levou a optar pela Finger? a qualidade e beleza dos móveis 
planejados
 
Como foi o atendimento na loja? sem dúvida, foi excelente
 
Como foi desenvolvido o projeto (quais as suas prioridades e como elas 
foram atendidas pelo arquiteto e pela Finger)? a minha prioridade no 
projeto foi o pleno aproveitamento do meu espaço seguido da qualidade e 
beleza, o que foi atendido conforme as minhas necessidades.

a CUritibana Marise de oliveira 

PesqUisoU no MerCado as 

Melhores oPções eM aMbientes 

Planejados Para Montar sUa 

residênCia e aCaboU esColhendo 

a Finger Para levar o design 

eUroPeU e a PreCisão aleMã Para 

seU living e Cozinha.
na sua opinião, quais os grandes diferenciais da Finger?
boa relação custo/benefício e uma boa variedade de acabamentos.

de que forma o projeto da Finger atendeu às suas necessidades 
nos ambientes de cozinha, home theater e quarto do casal?
totalmente satisfeito, tivemos um ótimo aproveitamento de espaços 
aliado a uma boa solução estética.

Quanto ao ambiente comercial, qual foi a necessidade do projeto e 
por que escolheu a Finger?
o condomínio, que é um edifício comercial da área nobre da 
cidade, tinha a necessidade de ter suas áreas comuns devidamente 
ambientadas como esperado pelos proprietários e desenvolvemos 
um projeto que atendesse às expectativas, mas de uma forma viável, 
elegante e funcional, sem comprometer os orçamentos disponíveis 
pelo condomínio, o que nos levou a optar pela Finger.

na sua opinião, quais os grandes diferenciais 
da Finger? a montagem dos móveis por não ser 
terceirizada e o preço muito competitivo.
 
o projeto da Finger atendeu às suas 
necessidades? a Finger atendeu todas minhas 
expectativas. com certeza, de forma plena.
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as aplicações das ações de sUstentabilidade 
têm sido a tônica de nossos tempos. 

a Utilização de novas fontes de energia assim 
como a conscientização da desativação de 

oUtras como, por exemplo, a energia atômica, 
tem mostrado qUe a sUstentabilidade não 

é somente Um conceito de moda oU Uma 
preocUpação de momento. 

conScIêncIa E EStIlo

PAlAVrA do ArQUITETo

o assunto é sério e já está se enraizando em todos os projetos 
que envolvem materiais que possam ser substituídos, 
trazendo um novo conceito no “pensar’ em reaproveitamento 
e design. técnicas, ferramentas e maquinários vêm sendo 
pesquisados por engenheiros mecânicos e designers.
não obstante fica a arquitetura. os clientes hoje já vêm com 
uma proposta sustentável para o profissional. sejam elas 
sobre aproveitamento da energia solar, captação de águas 
pluviais, grandes rasgos de vidro para aproveitamento da luz 
natural, preocupação com os resíduos produzidos e áreas de 
permeabilidade.

não diferente é o trato com a madeira, pois este material 
considerado por nós como o principal elemento sustentável, 
mesmo quando desprezado no meio ambiente, é totalmente 
absorvido por ele sem gerar substratos poluentes.

nesta residência os proprietários, um casal de jovens 
médicos, não pouparam esforços para inserir dentro 
da proposta de interiores e de arquitetura a madeira de 
reaproveitamento.

tão grande era a preocupação que eles ouviram falar 
que próximo a ilhéus na bahia havia uma pessoa que 
recuperava, tratava e dava nova vida à madeiras oriundas 
de sobras e abandono na floresta. ao encontrar esta pessoa, 
fotografaram e nos mostraram alguns produtos oriundos 
deste “garimpo” e imediatamente os posicionamos dentro 
do projeto. o resultado foi fantástico. podemos citar nesta 
obra três madeiras utilizadas:

1- Itaúba: nome científico: Mezilaurus itauba(Meissn.)
É conhecida também pelos nomes de itaúba-abacate, 
itaúba-preto e louro itaúba. É uma árvore de grande porte, 
chegando a 40m de altura e 80 cm de diâmetro, desenvolve-
se melhor em solos arenosos, possuindo casca avermelhada 
e fissurada. De aparência amarelo oliva quando ainda 
recém processado e pardo com exposição ao ar. tem a 
característica de ser uma madeira muito pesada e dura, com 
alta resistência mecânica e baixa retratibilidade. elevada 
resistência natural ao apodrecimento e ao ataque de insetos.

esta madeira abandonada em alguns locais foi utilizada em 
nossa residência para a confecção de decks externos, as 
espreguiçadeiras em torno da piscina, e forros externos.  

2) Jaqueira: nome científico: Artocarpus heterophyllus
É uma árvore originária da índia e cultivada em todos os 
países tropicais do mundo.
É uma árvore perinefólia, de cerca de vinte metros de 
altura, provida de copa mais ou menos piramidal e densa, 
com tronco robusto, de 40 a 80 centímetros de diâmetro. 
revestido por espessa casca. Desta madeira abandonada 
em alguns locais do nordeste e garimpada pelo nosso 
“senhor da sustentabilidade” foram esculpidas peças 
como os consoles e mesas totalmente encaixadas com 
sistemas de travas da própria madeira, sem a utilização 
de dispositivos de fixação, bancos para área externa e base 
para apoio de tampos em vidro.

3) Garapeira, Garapa ou Grápia: madeira utilizada para 
coberturas aparentes pela grande resistência a cupins 
e à umidade. utilizada no nosso projeto para revestir 
verticalmente a parede externa do volume do salão de festas 
e academia e a parede frontal da lareira.

acreditamos que a idéia e implantação da sustentabilidade 
vieram para ficar, é uma preocupação constante com o 
futuro do planeta. se cada profissional inserir soluções 
e diferenciais em seus projetos, contribuiremos para o 
desenvolvimento do design sustentável com o conforto de 
estarmos nos preocupando com o futuro de nossos filhos em 
habitar um planeta menos poluído.

Arquiteto Luiz Maganhoto e Designer Daniel Casagrande
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planejamento 
de dar 
áGua 
na boca

já faz tempo qUe as cozinhas se tornaram estrelas da casa. sinônimo 

de convivência, roda de amigos, jantar informal em famÍlia. elas 

passaram a ser planejadas não só prevendo Uma boa comUnicação 

com acesso direto à área de serviço, mas também para a área social e 

Íntima da casa. atUalmente, com o crescimento das cidades e a falta de 

espaço, a metragem dos ambientes redUziU e está mais difÍcil planejar 

Uma casa confortável. com essa escassez do espaço, a casa se abriU.
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GAsTronoMIA COzINHAS GOuRMET

* A composição interna dos armários é importantíssima 
para o bom funcionamento da cozinha. Onde vão as 
panelas, quais você mais usa, de quantas prateleiras, 
gavetões, portas de correr e gavetas você precisa. Preste 
muita atenção no desenho interno dos armários para não 
se arrepender depois; 

* Faça diferentes plantas para obter o melhor layout e 
certifique-se de não atravancar a circulação;

* Defina os eletrodomésticos necessários e a boa execução 
das instalações hidráulicas e elétricas;

* Uma boa ventilação é necessária, mas cuide com a posição 
do fogão e evite correntes de ar para que ele não se apague 
facilmente, causando acidentes;

o novo estilo de viver se aproxima do loft, que unifica a sala 
de estar, de jantar e a cozinha em um ambiente único, uma 
forma de tornar o espaço mais amplo e agradável para 
se viver. para um bom planejamento de cozinha, o ideal é 
contratar um arquiteto. mas vale lembrar algumas dicas, até 
mesmo para você saber do que o seu arquiteto está falando.

* Se optar por uma cozinha fechada, que não se integre 
à sala, lembre-se: deixe-a com a circulação livre para as 
áreas de serviço, social e íntima da casa;

* Identifique as necessidades da sua cozinha: como é a 
rotina da sua casa, quantas pessoas irão frequentar a 
cozinha ao mesmo tempo, se você gosta de cozinhar muito 
ou pouco, se existem necessidades especiais para quem irá 
usá-la, a idade e a altura das pessoas;
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* Os materiais são diversos e tudo vai depender do estilo que 
você quer dar a sua cozinha. Hoje existem as mais diferentes 
cerâmicas, azulejos, fórmicas, pinturas, pastilhas, granito, 
porcelanato, silestone: todos fazem sucesso;

* No piso, use materias que não tenham muito rejunte 
e absorvam muita sujeira, dê preferência às opções 
antiderrapantes;

* Para a bancada, o material tem que ser resistente, 
principalmente na área do fogão e da cuba;

* Verifique algum espaço na cozinha ou próximo a ela para 
servir como despensa de produtos, utensílios e louças;

* Toque final: dependendo do seu estilo pessoal, escolha 
alguns acessórios (bowls, quadros, vidros) para dar um 
colorido e um charme especial à cozinha.

* As geladeiras que produzem gelo precisam de instalação 
de ponto de água atrás, na parede, o que pode influenciar 
no layout de todo o ambiente;

* Distribua tomadas suficientes para alimentar todos os 
equipamentos e outras funções;

* Para a boa visualização dos alimentos, faça uma 
iluminação geral com lâmpadas fluorescentes brancas, 
em calhas ou embutidas em sancas de gesso, e misturada 
com lâmpadas amarelas, em spots; faça uma iluminação na 
bancada de trabalho embutida no armário ou focada para 
esta. Se for possível, dê preferência à iluminação de led, 
que tem baixo consumo de energia, vida útil maior, baixo 
custo de manutenção e alta intensidade de luz;

* A decoração e os armários devem ser funcionais e ter 
manuseio fácil;

GAsTronoMIA COzINHAS GOuRMET
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jennifer aniston e demi moore são aPenas duas 
das dezenas de celebridades que Praticam Pilates. 
quando lhes Perguntam o que fazem Para se 
manterem belas com o abdome sequinho, afirmam 
categoricamente que Praticam Pilates, madonna já 
disse o mesmo. mas a Prática do Pilates, mesmo Para 
quem busca eminentemente um corPo “sequinho” e 
firme, vai além da questão física.

mUito além do 
coRPo

bEM-EsTAr pilates

criado pelo alemão joseph pilates durante a i guerra mundial 

(1914-1918), o método caiu no gosto dos bailarinos, que o 

usavam como complemento ao treino. mas foi só a partir da 

década de 90 que se popularizou, atraindo milhares de adeptos 

em todo o mundo e tornando-se a maior revolução do fitness dos 

últimos anos. só nos estados unidos, primeiro país a receber 

um estúdio com aulas da modalidade (ministradas pelo próprio 

pilates em nova York), estima-se que cerca de 10 milhões de 

pessoas o pratiquem. no brasil, não há dados precisos, mas 

o crescimento pode ser observado pela grande quantidade de 

estúdios e de pessoas que se confessam fãs do pilates.

 toda a metodologia de pilates parte do conceito de 

“centro de força”. o termo, criado por joseph, define a região 

central do corpo humano: músculos da coluna, do quadril, das 

coxas e do entorno do abdome. De acordo com os princípios 

preconizados por pilates, fortalecer essa região é a melhor 

maneira de garantir uma boa sustentação para o corpo humano. 

alívio da dor
 ao compreender o trabalho muscular realizado 

durante os movimentos, pilates criou exercícios e aparelhos 

capazes de estimular os músculos, inclusive os mais profundos 

e em geral pouco acionados no cotidiano. os resultados 

chamaram a atenção dos cientistas. pesquisas estão sendo 

feitas para aplicar a técnica na redução de dores, com resultados 

positivos em casos de dor lombar e fibromialgia (dor crônica 

sem origem aparente, mais comum em mulheres, e sentida em 

vários pontos do corpo).

 a chave para entender esses benefícios está em 

um dos fundamentos preconizados pelo alemão pilates: 

o equilíbrio. o fluxo de pacientes dos consultórios para os 

estúdios tem inspirado outra tendência: a oferta de pilates 

dentro dos próprios hospitais, que está se tornando comum nos 

estados unidos.

 

Pilates emagrece?
 em relação ao emagrecimento, no entanto, 

os cientistas avisam: o pilates, por si só, não queima 

uma quantidade grande de calorias – para isso é melhor 

complementar com atividades aeróbicas, como corrida ou 

caminhada. mas o método contribui, sim, para manter o peso. 

o trabalho muscular aumenta a massa magra no corpo que, 

por sua vez, potencializa o consumo calórico do organismo. 

na prática, quer dizer que ganhar músculos (e para isso o pilates 

é muito válido) aumenta a quantidade de calorias consumidas 

pelo corpo para manter-se, pois as células musculares gastam 

mais energia para funcionar do que as células de gordura.

a novidade mais recente são as aulas adaptadas para crianças, 

aplicadas em muitos estúdios. para os pequenos, o resultado 

são melhor postura e conscientização corporal (eles conhecem 

seu próprio corpo e entendem seus limites).

// 5 razões para praticar pilates:

» melhorar a performance do corpo, que se torna mais forte, 
flexível e resistente.
» melhorar a concentração e a memória.
» buscar ajuda na prevenção ou na recuperação de problemas 
como dores e lesões.
» o intenso trabalho com a respiração ajuda no controle das 
emoções.
» esculpir o corpo (inspirados por celebridades como a cantora 
madonna, que credita parte de sua boa forma à técnica).
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// gUia finger 
PLANEJANDO 
A COMPRA DO 
SEU PLANEJADO

os móveis Planejados ditam tendências 
na área de decoração e conseguem 
revolucionar o visual das casas modernas. 
esse estilo de mobília é moderno, 
sofisticado, resistente e Possui uma 
estrutura sob medida Para cada tiPo de 
cômodo. ao oPtar Por móveis Planejados, de 
certa forma o morador está Personalizando 
a sua moradia.

 a variedade de móveis planejados disponíveis nas lojas 

impressiona os consumidores, que estão sempre à procura de 

novidades para decorar a casa. os artigos da mobília se distinguem 

quanto a design, cor e acabamento, mas normalmente apresentam as 

características básicas da estrutura sob medida. 

 nesse ponto, importantíssimo, a Finger se destaca por ter 

desenvolvido o móvel editável. o sob medida levado a sério. nesse 

sistema, não há módulos cortados ou adaptados ao seu espaço. os 

móveis são elaborados desde a fábrica exatamente com as medidas 

fornecidas pelo projeto do cliente. sensação de marcenaria artesanal 

aliada a um sistema de fabricação revolucionário e um dos mais 

modernos da américa latina.

 confira os outros10 passos principais para a boa compra do 

móvel planejado:
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3.
// ATeNÇÃO À 
FUNcIONAlIDADe 
 este é um elemento que depende, geralmente, 

mais do projeto da loja do que da indústria. as possibilidades 

de composições, ferragens e acessórios disponíveis fazem 

da linha de produtos um quebra-cabeças, no qual o bom 

projetista encontrará a solução que necessita. É evidente que 

sempre estamos em busca de novas alternativas, no entanto 

observamos que o trabalho em loja, do vendedor/projetista, é 

o fator de definição para as questões funcionais e, por sua vez, 

para o fechamento da venda. “a Finger, para suas franquias, 

oferece um sistema de treinamento chamado raum-Flex que 

orienta exatamente isso: como criar ambientes funcionais, 

com boa relação custo-benefício sem esquecer do que é 

‘belo’. isso, geralmente, não é explicado no mundo dos móveis 

planejados. nós explicamos”, diz o arquiteto da Finger andré 

menin. segundo ele, a Finger entende que cada pessoa 

possui necessidades distintas e, por isso, torna-se impossível 

padronizar uma solução única. o que se pode fazer é facilitar 

o entendimento dessas necessidades (via raum-flex) para 

que o projeto e a venda ocorram com maior naturalidade 

e facilidade. e agradem ao cliente, preenchendo suas 

necessidades de espaço, praticidade, qualidade e design.

 

2.
// eScOlhA DO DeSIGN 
AlÉM DO BÁSIcO
 a escolha dos padrões ideais para o seu ambiente, 

hoje em dia, está cada vez mais fácil devido à grande 

diversidade que a indústria oferece. antigamente tratava-se 

apenas de madeira clara, madeira média e madeira escura, 

além do branco e, às vezes, um creme. hoje, a infinidade de 

variações deixa o ato da compra sem grandes empecilhos 

quanto à esta questão. são oferecidas diversas madeiras 

claras, por exemplo, cada qual com sua particularidade, 

atuando em nichos similares no que se refere à necessidade 

do público comprador. ou seja, opções não faltam. somam-se 

a isso os revestimentos com texturas surpreendentes, como 

os que lembram o couro e o tecido, além do vidro pintado. 

// eNTeNDeR AS 
NeceSSIDADeS
 o cliente precisa olhar para o seu estilo de vida e 

ter em mente quais são suas prioridades. “o que realmente 

preciso?”, ensina menin. É fundamental que a pessoa saiba 

quais as necessidades da sua casa. há quem precise de um 

home office com muitas gavetas para guardar documentos. 

há quem precise de uma grande estante para acomodar sua 

biblioteca. quem tem criança precisa de um quarto funcional 

e adequado às necessidades dos pequenos. enfim, essa pré-

definição é crucial. 4.
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6.// ONDe 
PROcURAR
 o mercado oferece inúmeras soluções 

para cada ambiente. cozinhas com ilha, industriais, 

cozinhas aconchegantes, salas de estar com muitas 

estantes e balcões, salas mais minimalistas. 

texturas, acabamentos com brilho, linhas curvas, 

como o Kurve, lançado pela Finger. enfim, depois 

de definidas as necessidades do dia a dia, é 

chegada a hora de pesquisar as opções de beleza, 

acabamento e qualidade.

5.
// De QUeM É eSSe 
lAR 

 quais são os reais usuários de cada ambiente? 

por exemplo, quem de fato fará uso da cozinha, quantas 

pessoas dormem ou vão dormir e estudar em um quarto. 

a partir do entendimento do estilo de vida o cliente 

vai começar a visualizar os ambientes corretamente 

distribuídos e com os móveis dispostos de forma adequada, 

prática e bela.

8.// De OlhO NAS 
TeNDÊNcIAS 
 historicamente, o brasil olha para a europa como 

um dos grandes criadores de tendências. nós olhamos 

para isso por obrigação, mas não nos agrada plenamente 

esta posição”, explica andré menin, arquiteto da Finger. “no 

entanto, verificando o que vimos neste ano na europa, é fato 

que estamos para verificar no brasil uma incidência maior de 

linhas curvas (a Finger já tem o Kurve há mais de 3 anos), 

madeira maciça (a Finger tem o venen há dois anos), uso 

de tecnologia digital em eletrodomésticos (diretamente nos 

eletros ou em apps) e uso de iluminação leD no mobiliário”. 

ou seja: o resgate da tendência natural vem do uso da madeira 

maciça certificada e o arrojo das linhas curvas permite que 

sejam criados painéis com efeitos surpreendentes.

7.
// OBSeRVe A 
QUAlIDADe DO MÓVel 
PlANeJADO
 a dica mais valiosa para não errar na escolha do 

fabricante é obervar os acabamentos nos cantos das peças. 

por exemplo, no topo das portas e nas bordas de todas as 

peças. a qualidade também pode ser verificada em peças 

que apresentem um desenho inovador, como o Kurve, da 

Finger. “só quem é bom mesmo faz o diferente com igual ou 

maior qualidade do que as linhas retas que todos já fazem”, 

alerta menin. também é possível observar nos acessórios, 

como gavetas e dobradiças, que aparentemente são muito 

parecidos, no entanto poucos são realmente competentes para 

o que se destinam a fazer.
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10.
// OBSeRVe A 
QUAlIDADe DO 
SeRVIÇO
  para menin, todas essas questões envolvendo a 

paginação da casa de uma pessoa estão envoltas em um ponto 

essencial: a qualidade do serviço prestado. “este sim confere 

a maior qualidade ao produto! serviços de recepção, projeto, 

montagem e pós-venda precisam ser exemplares”, avisa.

9.

// hOMe OFFIce, 
UM PROJeTO À PARTe
 atualmente, milhares de pessoas trabalham em 

casa, precisando apenas de um computador conectado à 

internet e alguns acessórios. mas o ambiente de trabalho 

precisa seguir algumas prerrogativas essenciais para a saúde. 

a questão da ergonomia é importantíssima. peça ajuda para 

o projetista para definir bem a altura da mesa de trabalho e 

quantos armários, estantes ou gaveteiros serão necessários 

para deixar suas coisas organizadas. nada pior do que 

trabalhar em meio à bagunça.

11.// QUARTO INFANTIl 
e JUVeNIl
 as necessidades de um jovem mudam da infância à 

adolescência. o tamanho da cama deve ser pensado para um 

jovem que ainda está em crescimento. assim como sua mesa 

de estudos e os armários, que passam a ganhar mais roupas 

e de tamanhos maiores. quando a criança é pequena, é bom 

pensar em soluções de armazenamento que fiquem na altura 

delas, para que elas mesmas possam ajudar na organização 

do quarto e ter acesso aos brinquedos do dia a dia. Depois, 

o número de brinquedos diminui e surgem livros, discos e, 

muitas vezes, o computador. pense no conforto de seu filho e 

também o consulte sobre suas preferências – é o momento de, 

quem sabe, ousar em cores e acabamentos diferenciados.
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os números do instagram revelam Porque 
ele se tornou o queridinho do momento. 
mais de 5 milhões de fotos são Publicadas 
Por dia no aPlicativo. há cerca de 100 
milhões de contas cadastradas. a cada 
segundo, recebe mais de 600 oPções 
“curtir”, 100 comentários e 40 cadastros. 

ÁlBUM De FOTOS 
eM TeMPO ReAl

tecnologia InsTAGrAM

mas o instagram foi além. inúmeros 

desafios são criados para instigar as 

pessoas a fotografarem por temas. 

comida, paisagens, pets, moda, 

comunidades de instagramers por 

cidades e interesses tomam conta 

da rede social e levam os usuários a 

fotografar cada passo do seu dia. 

em agosto de 2012, uma pesquisa 

realizada nos estados unidos revelou um 

fato inédito: os usuários de smartphones 

visitaram o instagram mais e por mais 

tempo do que o twitter, segundo a 

comscore. o estudo afirma que, no mês 

de agosto, o instagram teve 7,3 milhões 

de usuários ativos diariamente, em 

média. já o twitter teve pouco mais de 

6,58 milhões, no mesmo período. De 

acordo com os números, um usuário 

do instagram gastou, em média, 257 

minutos no aplicativo durante o mês de 

agosto – no twitter, o tempo cai para 

quase 170 minutos no programa móvel. 

apesar disso, o twitter teve 

aproximadamente 7 milhões de usuários 

únicos de smartphone a mais que o 

instagram no mesmo mês. o que isso 

em abril de 2012, o instagram mudou 

de dono – foi comprado pelo Facebook 

por us$ 1 bilhão. o valor colocou o 

serviço como um dos mais promissores 

e lucrativos entre as redes sociais. com 

milhões de imagens, comentários e 

downloads por minuto, o instagram é 

a febre do momento e conseguiu em 

apenas dois anos se tornar mais popular 

do que serviços como o Four square, por 

exemplo. também já supera o twitter 

em usuários. 

 Por quê?
 porque ele é um twitter com 

imagens. em uma fração de segundo 

a pessoa posta um comentário – mas 

a foto acompanha instantaneamente. 

mais: a pessoa pode “dizer” o que pensa 

apenas com fotos. e acompanhar o dia 

a dia de quem segue por imagens. na 

era da informação e da imagem, o que 

poderia ser mais tentador?

usuários comuns podem seguir as 

imagens de parentes, amigos e mesmo 

celebridades internacionais. podem se 

inspirar, acompanhando as postagens 

de fotógrafos, músicos, designers, 

formadores de opinião. podem mostrar 

o que está acontecendo na sua cidade – 

as redes sociais fazem de cada usuário 

um repórter do cotidiano. e o instagram 

seduziu as pessoas por oferecer a 

oportunidade de fazer isso com foco na 

fotografia, em um momento em que 

os celulares ganham câmeras com 

alta resolução, aliadas a aplicativos de 

efeitos e edição instantânea de fotos. 
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quer dizer? que o twitter ainda teve mais usuários, mas os 

que visitavam o instagram voltavam com mais frequência e 

ficavam mais tempo com o aplicativo aberto. indicativo de que a 

preferência pelas redes sociais está mudando.

cada vez mais, celebridades e anônimos usam o aplicativo 

para fazer revelações. no dia 25 de setembro de 2012, foi a vez 

de rihanna postar, em seu perfil no instagram, a capa de seu 

novo single, Diamonds. por falar em famosos, eles elegeram o 

aplicativo como seu favorito, segundo o techtudo. 

 como o google e o Facebook estão envolvidos em 

uma disputa por usuários de redes sociais, o primeiro comprou 

a alemã nik software, que produz o aplicativo para edição de 

fotos snapseed, concorrente do instagram. embora não seja 

tão famoso quanto o instagram, o snapseed conquistou uma 

base de clientes entre fotógrafos devido a suas capacidades de 

edição. a nik software informou que o snapseed tem mais de 9 

milhões de usuários, enquanto o instagram afirma contar com 

mais de 100 milhões.

quem? como? o quê?
o instagram é um aplicativo gratuito para smartphones e 

tablets que permite ao usuário tirar fotos quadradas e aplicar 

uma variedade de filtros às imagens, compartilhando-as em 

seguida usando diversas redes sociais on-line. Foi desenvolvido 

em san Francisco, nos estados unidos, por Kevin systrom e 

pelo brasileiro mike Krieger

“quando crianças adorávamos como as velhas polaroid eram 

anunciadas como instantâneas. sentíamos também que as fotos 

que as pessoas tiravam eram como telegramas que podiam ser 

enviados a outras pessoas. combinamos ‘instantânea’ com 

‘telegrama’ e deu instagram”, conta Krieger no site oficial.

como usar
baixe o aplicativo no seu smartphone, crie uma conta e pronto. 

Fotografe e poste fotos em tempo real. pesquise pessoas para 

seguir – amigos, familiares, famosos, fotógrafos, modelkos, 

designers, chefs de cozinha, muita gente bacana tem conta no 

aplicativo e posta fotos interessantes.

// quem seguir
claro, sempre vai depender dos seus interesses 

pessoais. mas podemos indicar alguns:

jamie oliver, o estrelado chef de cozinha:

@jamieoliver

sarah oliveira, apresentadora de televisão: 

@saraholiveira

jessica alba, atriz: @therealjessicaalba

alex atala, chef de cozinha: @alexatala

Kaka, jogador de futebol: @kaka

andré lima, estilista: @andrelima

Preta gil, cantora: @pretagil

grazi Massafera, atriz: @massafera

Carol Castro, atriz: @castrocarol

alicia Keys, cantora: @aliciaKeys

Carol trentini, modelo: @trentinireal

ivete sangalo, cantora: @bibete

Marc jacobs, estilista: @marcjacobsintl

tecnologia InsTAGrAM
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o chef celebridade jamie oliver foi condecorado pela rainha 

elizabeth e cozinhou na residência oficial do primeiro-ministro 

britânico. comanda um império de marca que produziu 20 séries 

de tv e especiais, 14 livros de receita, tem 20 restaurantes, escolas 

de culinária, loja de produtos para cozinhar e uma instituição de 

caridade para jovens. ele cresceu cozinhando e seu conceito é 

simples: obesidade mata, e cozinhar refeições a partir do zero 

usando ingredientes frescos salvará vidas. É uma mensagem que 

ele propaga pelas cozinhas residenciais, salas de aula e ambientes 

corporativos, especialmente na inglaterra, onde conseguiu mudar 

os padrões das merendas escolares. jamie encoraja a indústria de 

alimentos a acreditar que ser saudável pode ser lucrativo:

- eles podem fazer mudanças éticas que os levarão em direção à 

saúde e longe da obesidade – diz.

uma celebridade que defende a cozinha mais do que saudável 

Direito Do consumiDor | CoMIdA sAUdáVEl

saborNatural especialmente para as crianças, que estão em 

formação, foi um dos responsáveis por espalhar pelo 

mundo o conceito de que comida saudável, além de 

saborosa, muda vidas. hoje, no brasil e no mundo, 

os alimentos orgânicos e as feiras de pequenos 

produtores têm tomado espaços maiores – e mesmo 

a indústria abriu os olhos para a possibilidade de uma 

melhoria de vida através da alimentação saudável 

e orgânica. a merenda orgânica, assim como as 

hortas, são cada vez mais frequentes em instituições 

de ensino. além de terem uma alimentação mais 

saudável, as crianças aprendem a respeitar a natureza. 

em palmeira (pr), jundiaí (sp) e pelotas (rs), entre 

outras cidades, as crianças recebem merenda 100% 

orgânica, com alimentos comprados ou produzidos 

na horta do colégio. a tendência cresce a cada dia em 

outros municípios.

os cientistas ainda levantam dúvidas sobre o quão 

mais saudável possa ser um alimento orgânico, mas 

nenhum deles nega que, quanto menos industrializado, 

mais longe a criança estará de aditivos que podem ser prejudiciais à 

saúde e ao desenvolvimento. 

- a importância de evitar alimentos industrializados e oferecer os 

naturais para a criança, de preferência os orgânicos, é que estes 

são cuidados de forma natural na hora do plantio, da colheita e do 

armazenamento; 

- um ingrediente com agrotóxico e conservantes pode gerar riscos à 

criança, causando desde intoxicações alimentares a alergias; 

- os principais vilões dos industrializados são os agrotóxicos, além do 

excesso de açúcares e gorduras, que podem contribuir para doenças 

crônicas como obesidade, hipertensão, aumento de colesterol e 

triglicérides na vida adulta

para facilitar a vida das mães de bebês e crianças, no brasil e no 

exterior surgiram empresas que vendem papinhas e pratos orgânicos 

prontos (veja algumas fotos) para o consumo: normalmente esses 

alimentos têm validade de no máximo seis meses pois não contém 

conservantes. são ótimas opções para momentos de correria do dia 

a dia e variedade de sabores, mas o ideal ainda é preparar o alimento 

da criança em casa, sempre que possível, com alimentos orgânicos 

identificados com selo de certificação e consumo instantâneo. 

“eles podem Fazer 
mudanças éticas que 

os levarão em direção 
à saúde e longe da 

obesidade”. jamie oliver
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É a oportunidade de o cliente conhecer de perto a terra 

de onde vem o consagrado design alemão, que inspira e 

norteia os valores da Finger. a promoção foi realizada com 

todos os consumidores da Finger que, entre 01/06/2012 e 

30/07/2012 compraram móveis fabricados pela empresa 

e comercializados na rede de lojas Finger, espalhadas 

por vários estados do país. cada um recebeu um cupom, 

a cada r$ 3 mil em compras. o pacote para a alemanha 

contempla o direito a um acompanhante na viagem para 

munique, sendo nove dias e oito noites de alegria e cultura. 

traslados, dois ingressos para participar de uma noite 

na oktoberfest de munique e pensão completa, além de 

estadia em hotel, fazem parte do prêmio.

outros oito clientes foram contemplados com aparelhos 

ipad, da apple. 

mais uma vez a Finger móveis Planejados 
realizou a Promoção oktoberFinger, que 
contemPlou um cliente com uma viagem 
Para a alemanha e ingressos Para a 
tradicional oktoberFest de munique, além 
de ter distribuído oito iPads entre os 
demais sorteados. 

FiNgER leva cliente 
para a maior festa 
da europa

promoção okTobErFInGEr promoção okTobErFInGEr

Katiano 
Favretto e a 
esposa Rejane 
Bordin Favretto 
comemoram o 
prêmio.

o administrador de empresas Katiano Favretto, de erechim, 

rio grande do sul, foi o cliente vencedor da viagem da 

promoção oktoberfinger 2012. ele nunca viajou para a 

europa e se prepara para encarar a primeira incursão pelo 

velho mundo, com tudo pago pela Finger. a revista quis saber 

como estava a expectativa dele:

Você comprou uma cozinha pela Finger na loja sebben, 
de Erechim (rs). o que te levou a escolher a empresa? 
a escolha pela Finger se deu principalmente pelo atendimento 

da vendedora e pela qualidade do projeto, que se encaixou 

perfeitamente à nossa necessidade.

“a qualidade 
e a beleza dos 
ambientes me 

surPreenderam.”

 o que mais te deixou satisfeito no ambiente escolhido?
a qualidade e a beleza do material apresentado me 

surpreenderam.

Você já viajou para fora do país?
sim, mas não para a europa. havia feito apenas viagens pela 

américa do sul.

 
Você já conhece a Alemanha?
ainda não conheço. mas estou ansioso.

que você tenha uma excelente viagem, Katiano.

Na foto, o cliente Katiano Favretto 
junto com a esposa Rejane Bordin 
Favretto, ganhador do principal 
prêmio. Acima e ao lado, algumas 
peças da campanha que mobilizou 
as lojas Finger em todo o Brasil.
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UM JARDiM 
PARA iNgLêS 
(E bRASiLEiRO) 
vER

turismo EnGlIsChEr GArTEn

a ideia da sua construção partiu de benjamin thompson, em 

1789, e abrigou o tiro com arco nos jogos olímpicos de verão 

de 1972. o parque é realmente enorme, maior do que o central 

park, em nova York, ou do que o hyde park, referência verde 

em londres.

uma das atrações é a torre da china, onde o turista encontrará 

um carrossel e a segunda maior cervejaria de munique. a torre é 

um ponto de encontro dos habitantes locais. ao redor do pagode 

de madeira de cinco andares, centenas de mesas convidam os 

visitantes a beber chope em um ambiente agradável. o espaço 

para sete mil pessoas faz do local o segundo maior beer garden 

da cidade.

em Português você Pode 
chamá-lo de jardim inglês. 
o englischer garten é um 
grande, enorme Parque 
urbano, com cerca de 4,17 
km², localizado na cidade 
de munique.
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// dicas:
hospede-se no la maison hotel, design hotel de 4 estrelas que fica a cinco minutos do jardim inglês 

e a quatro estações do metrô do centro da cidade de munique. oferece quartos modernos e uma 

recepção aberta 24 horas. o la maison tem design criativo, quartos com piso em madeira e piso 

aquecido. os quartos ao lado do pátio oferecem uma pequena varanda e vistas para o próprio jardim 

inglês. Funciona como uma base ideal para explorar a área de schwabing e o centro da cidade. 

outra boa dica de hospedagem próxima ao jardim inglês é o hilton munich park hotel, o estilo mais 

tradicional dos grandes hotéis da rede hilton. o bacana aqui é que o turista tem todo o conforto de um 

grande hotel, está a 30 minutos do aeroporto Franz-josef strauss, próximo a estações de metrô para 

explorar a cidade e, de quebra, pode terminar o dia repousando e passeando no jardim inglês.

o rio que corta o Parque 
forma corredeiras e 
ondulações. nesses locais, 
surfistas fazem filas Para 
Pegar uma onda nas águas 
geladas.

turismo EnGlIsChEr GArTEn turismo EnGlIsChEr GArTEn

aliás, a diversidade é a marca dos europeus. De um lado, 

nudistas, quando as temperaturas se tornam amenas (para 

os europeus, o que não significa exatamente verão para 

os brasileiros). De outro, pessoas elegantemente vestidas 

frequentam restaurantes e café no entorno do parque. no 

miolo e por todas as alamedas, famílias se divertem em suas 

passagens verdes, pontes e recantos.

o ciclo de verão, promovido pelo teatro de munique em um 

anfiteatro dentro do parque, é realizado durante o mês de 

julho, e representa obras clássicas de teatro e a cultura ao ar 

livre. o jardim inglês, então, respira eventos culturais – o que 

é bastante comum na europa, nos meses de calor: fazer todos 

os eventos possíveis ao ar livre. outra curiosidade do parque é 

o surfe em água doce. 

o rio que corta o parque atinge alta velocidade em certos 

pontos e acaba formando corredeiras e ondulações. nesses 

locais, surfistas fazem filas para pegar uma onda, mesmo que 

a temperatura da água seja gelada.

o jardim inglês é o ambiente perfeito para relaxar, tomar sol 

e praticar esportes, uma pausa deliciosa no roteiro de uma 

viagem de poucos dias. quem quer se refrescar em um dos 

lagos deve caminhar na direção ao sul do parque. com protetor 

solar na bolsa e uma cesta de piquenique, quem visita o parque 

está preparado para passar uma tarde perfeita. os próprios 

moradores de munique amam o seu parque pelos seus 

inúmeros lagos, jardins com cervejarias e grandes mesas, bem 

tradicionais. não se assuste, em alguns locais, é possível fazer 

nudismo.

Tanto no verão quanto no 
inverno, o Jardim Inglês é 
o ambiente perfeito para 

relaxar, praticar esportes ou 
dar uma pausa deliciosa no 

roteiro de viagem.
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inauguração são lUÍs

NOVO ShOwROOM 
NA cAPITAl 

MARANheNSe

UmA loJA TodA ReNovAdA 
levARá Aos coNsUmIdoRes 

de são lUís e RegIão 
A pRecIsão Alemã e A 

INovAção em AmBIeNTes 
plANeJAdos.

a Finger móveis planejados inaugurou em grande estilo o novo 

showroom da loja de são luís, no maranhão. um coquetel 

no dia 09 de agosto apresentou o espaço de mais de 400m² 

localizado na avenida dos holandeses, no bairro olho D’água.

a nova proprietária da loja, rita ivana, recebeu amigos, clientes 

e parceiros num evento que reuniu cerca de 350 pessoas.

o gerente comercial da fábrica, andré tavares, esteve 

presente na noite. o projeto dos ambientes é assinado pelo 

arquiteto e designer, andré menin, do studio menin.

esta loja, toda renovada levará aos consumidores de são luís 

e região a inovação, a precisão e a modernidade em ambientes 

planejados.

Renan morais, Rita Ivana, André Tavares e Érika Waiss
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inauguração CAsCAVElinauguração CAMPInA GrAndE

um elegante coquetel marcou a abertura da nova loja da Finger 

móveis planejados em cascavel, no paraná. a proprietária do 

espaço Decor, lurdes huber, recebeu cerca de 200 amigos e 

convidados no dia 28 de novembro, para brindar a novidade. a 

inauguração contou com a presença da diretoria da Finger além 

de outros colaboaradores e parceiros.

o showroom, planejado pelo designer andré menin, foi 

montado com as novas linhas da Finger, Kurve 450 e venen, 

além de contar com as novidades em vidros da alumiglass. 

“neste projeto fizemos o “diferente”: combinamos cores que 

ninguém ousa combinar, criamos desenhos decorativos ultra 

inovadores e exercitamos a habilidade de reunir estes dois 

fatores com a cultura local, fundamental para o sucesso do 

negócio.”, conclui menin.

a nova unidade da marca gaúcha está na rua pernambuco, 

1719, no centro de cascavel, paraná.

a Finger móveis planejados inaugurou mais uma loja na paraíba. 

a cidade de campina grande ganha uma unidade em ótima 

localização, na av. elpídio de almeida, 320.

o belo showroom foi desenvolvido pelo arquiteto andré menin e 

possui 400m² apresentando todo o design europeu e a precisão 

alemã da Finger.

mais de 150 pessoas prestigiaram o evento de inauguração. o 

proprietário, gutemberg lucena de mello e sua esposa, chiara 

mello recepcionaram convidados como paulo sá, andré tavares, 

edson Finger e andré menin.
André Tavares, edson Finger , gutemberg lucena de mello 
e sua esposa, chiara mello, paulo sá e André menin. 

edson Finger ,
claudenir venturini,
Francieli Kern,
lurdes Huber,
Ivandir Huber e 
servilio gheller na 
elegante inauguração. 

NOVA lOJA cOM TODA 
A PRecISÃO AleMÃ

OS AleMÃeS 
cheGARAM A cAScAVel

segUNdA loJA FINgeR NA pARAíBA levA mAIs de 150 pessoAs à INAUgURAção.

o sHoWRoom, 
plANeJAdo 
pelo desIgNeR 
ANdRÉ meNIN, FoI 
moNTAdo com As 
NovAs lINHAs dA 
FINgeR, KURve 450 
e veNeN
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a Finger móveis 

planejados inaugurou 

um belo showroom na 

loja toda renovada de 

Fortaleza. como ato 

inaugural, a equipe Finger 

recebeu, com um ótimo 

coquetel, cerca de 200 

pessoas entre amigos, 

designers, arquitetos 

e colaboradores. os 

convidados puderam vislumbrar as linhas em que a Finger é pioneira no segmento, 

como o venen e o Kurve, além dos lançamentos do ano da marca. o espaço é assinado 

pelo arquiteto andré menin, e foi todo pensado na nova proposta da Finger, o raum-

Flex, técnica que busca a melhor funcionalidade nos ambientes. o evento contou com 

a presença dos senhores andré tavares e rovani lorenzzon, representando a indústria 

Finger e andré menin, arquiteto e designer da marca.

inauguração ForTAlEzA

inauguração ArCo VErdE 

O SUceSSO DA PRecISÃO
AleMÃ NA cAPITAl ceAReNSe 

ARcOVeRDe GANhA 
UMA lOJA FINGeR
a Finger móveis planejados inaugurou em grande estilo a mais 

nova loja de arcoverde, em pernambuco. um coquetel no dia 23 

de agosto apresentou um espaço amplo e muito bem decorado. a 

loja Finger está localizada na avenida josé magalhães França, no 

centro de arcoverde.

o proprietário da loja, sr. romildo, recebeu amigos, clientes, 

parceiros e arquitetos, em um evento que reuniu cerca de 200 

pessoas.

o gerente comercial da Fábrica, em sarandi, no norte do rio 

grande do sul, andré tavares esteve presente na noite. o arquiteto 

e designer, andré menin, do studio menin, que assina as linhas da 

marca também foi presença confirmada, bem como o representante 

da região, sr. paulo sá.
paulo sá, Romildo Fraga e André Tavares

Rovani lorenzzon,
André carvalho e

 André Tavares




