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Conheça as vantagens 
de escolher uma planta 
duplex
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Em tempos de fascínio pelo universo on-line, onde a vitrine do mundo está ao alcance das mãos, não há nada mais 
cool que reunir os principais ditadores de tendências para compartilhar o que existe de mais contemporâneo nos 
quesitos morar, comer, vestir, consumir e frequentar.

A Trend Mag traz um mundo de possibilidades, dicas e serviços chancelados por influenciadores, para leitores que 
priorizam charme, estilo e não abrem mão da imprescindível qualidade de vida. Nosso recorte para viver esta plenitude 
é o Batel Soho, região icônica de Curitiba, e você é o nosso convidado para desfrutar deste lifestyle. Confira!

Trend Mag é uMa publicação especial da Monarca eMpreendiMenTos iMobiliários.
criação e  realização: Intermix Comunicação  |  conceiTo e direção geral:  Gustavo Asth  |  proJeTo gráFico e 
diagraMação:  Kizzy Tonegawa  |  designers: Ronaldo Shimizu e Juliana Malinowski  |  JornalisTa responsáVel:  
Thabata Martin MTB: 5285/2004  |  coordenação ediTorial e TexTos: Verso.tht Comunicação Arte  |  reVisão: 
Jordan Souza  |  arTe Final: Fernando Zibarth
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Mais que um bairro, uma 
região repleta de sabores

Marcas locais enaltecem o slow 
fashion e promovem reconexão com 
o público

tendências para o seu 
universo particular

O futuro da mobilidade inspira 
startups e montadoras

Batel soho desperta 
senso de coletividade

GAstRONOMIA DECORAçãO MODA
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G A S T R O N O M I A

UMA REGIÃO REPLETA DE SABORES
MAIs quE uM BAIRRO,

O café GoCoffee já foi cenário de pedido de 
casamento. O casal de influenciadores, Rafaela 
Ronconi e Felipe Waltrick, formalizou o início de 
uma nova etapa da vida em um dos lugares que 
mais aprecia frequentar.

“Adoro locais aconchegantes e instagramáveis 
nem que seja para um café rápido, mas as opções 
do cardápio de comidinhas também influenciam 
a minha escolha”, conta Rafaela, amante de café. 
Sua dica, para sair da rotina, é provar o Espresso 
Honey – como o nome sugere, adoçado com mel e 
chantilly.  
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Você já deve ter ouvido falar em Batel Soho. E certamente já descobriu um novo sabor nessa 
região. O Batel Soho, região que abrange o entorno da charmosa Praça da Espanha, é um 
grande polo gastronômico. Além disso, reúne uma série de pontos interessantes, como uma 
rua cheia de lojas de decoração que enche os olhos. Mas, convenhamos, o que pode ser mais 
atraente do que comer bem e customizar seu próprio roteiro gastronômico?

 

O Batel Soho abriga, por exemplo, a menor 
cafeteria de Curitiba. Com apenas 3 metros 
quadrados, a The Coffee já virou atração. Gosta 
de doces? O inédito Tour CuritiDoce concentra 
nesta região nove estabelecimentos que 
movimentam o turismo em Curitiba, sempre com 
degustações do produto carro-chefe da casa, 
entre eles a Cuore di Cacao, com mais de dez 
prêmios de “Melhor Chocolate da Cidade” e a 
primeira loja de maçãs carameladas do Brasil, a 
Mary Ann Apple Factory.

Endereços que promovem a vida saudável, como 
o Tasty Salad Shop, franquias que elevam os 
sentidos, como a Tartuferia San Paolo, restôs que 
representam com autenticidade os sabores do 
Velho Mundo como o L´Epicerie, propostas com 
história, como a culinária sírio-libanesa servida 
pelo Nayme, além da mundialmente aclamada 
fusão entre Japão e Peru, apresentada pelo Nou 
Nikkei, formam um ecossistema de respeito na 
capital paranaense.

Praça da Espanha

the coffee.

Voc ê de sc obriu na tre nd Mag e go sta ria de seguir? a n ote o caMinho:  @BATELSOHO  |  @_THE_COFFEE  |  #TOuRCuRiTiDOCE  |  @MARyANNAPPLEFACTORy  
@RESTAuRANTENAyME  |  @CuOREDiCACAOCHOCOLATERiA  |  @TASTySALADASHOP @TARTuFERiASANPAOLOCWB  |  @LEPiCERiECuRiTiBA  |  @NOuNikkEi  |  @

GOCOFFEECWB

RAfA RONCONI 
@rafaronconi

CAfÉ, MEL E uM PEDIDO 
AINDA MAIs DOCE
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tRADIçãO E EXCELÊNCIA 
quE ENCANtAM
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Quem também é habitué do Batel Soho e 
apaixonada por gastronomia é a digital 
influencer Dani Machado. Quando não está 
recebendo amigos em casa, Dani circula pela 
região para descobrir novos lugares, apesar 
de gostar mesmo é de repetir. Dois de seus 
estabelecimentos favoritos são referência 
em bom atendimento, além da localização 
privilegiada: “Amo jantar no Vin Bistrô. Tem 
uma das melhores chefs de cozinha da cidade 
e a comida é sempre impecável. um dos meus 

pratos favoritos é a ostra gratinada que só 
a Claudinha (krauspenhar) prepara.” Para 
almoçar, Dani não titubeia em recomendar o 
Restaurante Victor, que tem vista privilegiada 
para a Praça da Espanha: “O original Bar 
do Victor tem mais de 60 anos na cidade e a 
tradição se faz presente neste novo e mais 
moderno endereço.”

Em dias nos quais o sol não se faz visível em 
Curitiba, ou quando é possível resolver várias 
coisas em um só lugar, há quem prefira o conforto 
de um shopping. O Pátio Batel, sinônimo de luxo na 
capital, vem investindo cada vez mais em oferecer 
ao seu público experiências gastronômicas. A 
blogueira Fabbi Cunha Muricy, do canal Chique 
de Bonito, recomenda a operação carioca do 
restaurante Alessandro & Frederico. “Além de 
ser um lugar muito charmoso, os preços não são 
exorbitantes. Gosto da versatilidade do cardápio 
para fazer um happy hour com as amigas e, em 
função da segurança, gosto de trazer meus filhos 
que também adoram o lugar”, diz. Dona de paladar 
experiente, Fabbi assegura que o estabelecimento 
serve a melhor pizza da cidade e tem um almoço 
executivo impecável, além de ter o melhor carpaccio 
de salmão defumado.

Vin Bistrô

Voc ê de sc obriu na tre nd Mag e go sta ria de seguir? a n ote o caMinho:  
  @ViNBiSTRO  |  @RESTAuRANTESViCTOR  |  @ALESSANDRO_E_FREDERiCO  |  @ON.THELiST  |  @CLuBLiFETOGO.CuRiTiBA

DANI MAChADO 
@_danimachado_

MARCOs 
sLAvIERO

fABBI CuNhA 
@chiquedebonito

Engajado com seu novo estilo de vida, onde 
a restrição de glúten e lactose determina o 
seu cardápio, o Relações Públicas Marcos 
Slaviero se declarou apaixonado pela proposta 
gastronômica, localização e ambiente do recém-
inaugurado Club Life To Go. “Costumo descobrir 
novos lugares pelas redes sociais, em páginas 
de amigos, principalmente. Mas pesquiso muito 
antes de conferir pessoalmente. Gosto deste 
lugar por inúmeros motivos, mas posso adiantar 
que a praticidade, o sabor, a qualidade da comida 
e o fato de também ter tudo pronto para levar 
para casa, inclusive uma linha de congelados, me 
encantam”, recomenda.

PátIO BAtEL ALIA CONfORtO, COMODIDADE E 

vERDADEIRAs EXPERIÊNCIAs GAstRONôMICAs

MuItO ALÉM DAs 
COMPRAs, uMA tENDÊNCIA 
quE vEIO PARA fICAR

Alessandro & Frederico
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L I F E S T Y L E

EM CONSTANTE 
DESENVOLVIMENTO, 
BATEL SOHO
DESPERTA SENSO 
DE COLETIVIDADE

vOLtA AO MuNDO

MODELO DE NEGóCIOs INsPIRADO 
NOs COLEtIvOs ALIMENtAREs DE 
PARIs E NOvA yORk GANhA A sIMPAtIA 
DOs MORADOREs DA REGIãO

O local e o formato de consumo você escolhe, 
mas Curitiba demonstra cada vez mais 
encantamento com os charmosos espaços 
coletivos que brotam na capital. Depois de 
estudar inúmeras possibilidades para a 
expansão de sua multimarca de roupas, a 
Outfit4you, a empresária Patricia Backes, se 
deparou com o local e com a sócia ideal para 
consolidar seu negócio. “Juntas realizamos 
um estudo de mercado de varejo onde 
percebemos a necessidade de um espaço 
na cidade que promova experiências para 
o consumidor. A localização (na Saldanha 
Marinho) foi a felicidade deste espaço 
estar nos esperando. um lugar tão grande 
precisava de um grande projeto”, avalia a 
empreendedora.

Ao lado da proprietária da Oslo Design, a 
arquiteta Cláudia Guimarães da Costa, as 
sócias inauguraram em maio deste ano a 
Coletiza: uma community store concebida para 
incentivar uma comunidade colaborativa, 
através de um ambiente original e imersivo, 
destino de compras, interação e troca de 

Curitiba é uma cidade-teste em função de seu 
público exigente, com referências internacionais. 
“Nossa inspiração veio da tendência mundial da 
otimização de tempo, oferecida por pequenos 
polos de entretenimento localizados no meio 
da cidade. unimos vários tipos de gastronomia, 
que promovem experiências diferentes, junto 
com uma academia de ginástica, spa e salão 
de beleza, que são serviços demandados pelo 
público com mais frequência”, explica Eduardo 
Petrelli, um dos sócios do Fresh Live Market, ao 
lado de Mário de Lara (foto).

Segundo Petrelli, a tendência é que as pessoas 
consumam cada vez mais roupas e farmácia 
pela internet. No entanto, usufruir de uma 
eclética praça de alimentação, ouvir uma 

ideias. une diversos produtos e serviços, 
roupas, móveis, arte e gastronomia. “O modelo 
não é uma novidade, mas é uma tendência 
em todo o mundo. Achamos que este estilo 
de endereço entrega à capital paranaense o 
ar europeu que ela tanto inspira”, acrescenta 
Backes. Responsáveis pela curadoria das 
marcas, produtos e serviços que figuram 
na Coletiza, Cláudia defende que o Batel 
Soho está sendo ocupado pelas pessoas da 
cidade e que edificações antigas estão sendo 
restauradas para promover o charme da 
região. “O mix tem tudo a ver. Aliamos moda, 
design, gastronomia e arte, segmentos 
complementares”, pontua.

música e encontrar os amigos ainda é considerado 
um programa especial. “A localização, na badalada 
Rua Carlos de Carvalho, e o mix de serviços 
são fundamentais para o sucesso do negócio. 
Propomos uma volta ao mundo no mesmo lugar e 
a experiência das gastronomias é algo muito além 
do proposto pelos shoppings center, por exemplo” 
afirma. “O empratamento e o ambiente como um 
todo tornam o Fresh Live Market um espaço único”, 
conclui Petrelli.

“uma volta ao mundo no mesmo lugar e a 
experiência das gastronomias é algo muito 
além do proposto pelos shoppings center.”
Eduardo Petrelli

Mário de Lara e Eduardo Petrell

PAtRICIA BACkEs  
@coletiza

CLAuDIA GuIMARãEs
@coletiza

MáRIO DE LARA E EDuARDO PEtRELLI  
@freshlivemarket

Patricia Backes e Claudia Guimarães
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Autoridades em viver bem, a designer Sabrina 
Olivetti, idealizadora do @meuapartamentinho, 
e a arquiteta e urbanista Adriana Nakamura, 
autora do projeto @acasadeconcreto, movimen-
tam a engrenagem das redes sociais, com fotos 
inspiradoras do seu lar doce lar. Da construção 
à reforma, elas compartilharam o prazer de dar 
vida aos seus respectivos oásis e, hoje, dividem 
a forma como organizam seus espaços e os tor-
nam únicos.

“Eu tinha um monte de fotos de inspiração 
salvas no Pinterest, que dividi com a esquipe 
do escritório une ARq + Design”, conta Sabrina. 
O passo seguinte consistiu em preencher um 
questionário com seu estilo de vida para validar 
que as etapas futuras correspondessem à 
expectativa. “Não sei definir muito bem o estilo da 
minha casa, mas acredito que ela ficou a minha 
cara, tanto no sentido de aproveitamento de 

Adriana Nakamura e o marido também amam estar 
em casa e adoram receber visitas. A casa, projetada 
no estilo arquitetônico brutalista, tem decoração 
que ressalta tampos de concreto aparente, stencil 
aplicado no concreto, além de destacar a parte 
elétrica e de iluminação com elementos industriais 
aparentes. “Cada pessoa se sente em casa de uma 
maneira diferente. Gostamos de decorar com móveis 
de design Bauhaus e misturamos nossas peças de 
coleção com móveis contemporâneos para criar 
uma vibe única. Para trazer aconchego à nossa casa 
de concreto lançamos mãos de tapetes macios, 
almofadas, faixas para o sofá, pelegos, cortinas, e 
alguns tecidos como veludo que deixam o ambiente 
confortável no ato”, revela. A Casa de Concreto promove 
ambientes integrados que sugerem a convivência.

Ícones de personalidade e estilo mostram 
como extrair o melhor de uma casa, um 
apartamento e um duplex

espaço como no uso de materiais. A estética do meu 
apartamento é um misto de tudo que gosto e tudo 
que sou”. O que poucos sabem sobre a veia criativa 
da designer, é que ela não sossega se não colocar 
a mão na massa. “Desde criança gosto de criar, 
inventar e construir coisas e, com a oportunidade de 
reforma e decoração achei que era hora de colocar 
as ideias em prática. Gosto da mistura de materiais 
brutos com outros vintage e delicados”, aponta.

MORAR
CONtEMPORâNEO

Casa Adriana Nakamura

Sala Sabrina Olivetti

Varanda Duplex Trend Home Soho

Segundo Ana Letícia Virmond, arquiteta de 
interiores, algumas pessoas preferem dividir 
a vida social da íntima. “O desejo de organizar 
melhor os espaços e viver uma experiência 
de moradia diferenciada é uma proposta 
contemporânea e sofisticada, que se encaixa 
perfeitamente num duplex”, sugere. Definido 
por dois andares que multiplicam o espaço de 
uma unidade comum, os cômodos do duplex, 
geralmente, são organizados com os ambientes 
sociais no térreo - como a sala de estar, sala 
de jantar, cozinha e área de serviço - enquanto 
a suíte e até mesmo o escritório ficam no 

A vontade de viver uma experiência 
de moradia diferenciada, em uma 
proposta contemporânea e sofisticada, 
faz parte do aspiracional de muita 
gente. E por falar em desejo, vamos 
falar em imóveis que fazem parte 
do topo da lista quando o assunto é 
tendência: os duplex

segundo nível. “Além de atender ao anseio de 
pessoas modernas, este tipo de imóvel proporciona 
a formatação ideal para uso cotidiano, confere 
privacidade aos cômodos íntimos e realça a área 
social. “Neste tipo de unidade residencial (duplex), 
as janelas grandes podem e devem ser valorizadas. 
Outro artifício interessante para conferir identidade 
própria ao espaço é brincar com os acessos e 
escadas incomuns aos apartamentos”, acrescenta.

DuPLEX,
EXPERIÊNCIA DE MORADIA

Living Duplex Trend Home Soho

ANA LEtÍCIA vIRMOND 
@analeticiavirmond

ADRIANA NAkAMuRA 
@acasadeconcreto

sABRINA OLIvEttI 
@meuapartamentinho

Voc ê de sc obriu na tre nd Mag e go sta ria de seguir? a n ote o caMinho:  
@uNEARQDESiGN
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D E C O R A Ç Ã O

Marina Nessi

Marina Nessi, diretora da CASACOR Paraná, 
também chancela o fato de o mundo estar 
despertando para uma nova consciência, 
que impacta diretamente no morar. “A 
preocupação com o meio ambiente é, sem 
sombra de dúvida, a grande tendência, além 
da necessidade de enxergar a casa como 
um organismo vivo, que se transforma com 
as necessidades impostas pelas mudanças 
e diferentes etapas da família”, afirma. A 
temática do evento, que este ano comemorou 
sua 25ª edição, evidencia cada vez mais 
a seleção de produtos certificados e com 
durabilidade. “As empresas que quiserem 
garantir sua continuidade no mercado 
não podem negligenciar esta premissa”, 
acrescenta.

Quem também se faz presente no morar 
contemporâneo é a tecnologia. “A tecnologia 
tem que estar a serviço do homem, para 
facilitar a vida, mas sem exageros. O 
brasileiro ainda conserva nos dias de hoje 
o desejo de uma sacada com rede. Ou 

seja, uma casa humanizada e com muito 
contato com a natureza”, defende Marina 
Nessi.

Consumir desenfreadamente, enaltecer 
o capitalismo e acumular coisas são 
ações que estão perdendo cada vez mais 
prestígio nas rodas de conversas. Menos 
é mais? Certamente. Para Mariana, o 
espírito do nosso tempo está cada vez 
mais associado a ter um propósito de vida. 
“As pessoas estão questionando o que 
é felicidade, sucesso, status e adotando 
um novo estilo onde ter menos é ser mais. 
O mais interessante é ver o reflexo disso 
na decoração das casas. O minimalismo 
continua forte, com objetos funcionais e 
com materiais com longa durabilidade”, 
completa Mariana.

Se você ainda não adotou algumas destas 
tendências para dar um up na sua casa, espere 
para ser tocado por elas. Já ouviu falar de Feng 
Shui? A ciência que estuda os efeitos das energias 
do ambiente sobre as pessoas não é nova, mas 
o fato de estarmos vivendo um momento de 
incertezas com relação ao futuro sugere que 
as pessoas tenham ainda mais apreço pelo seu 
refúgio, tornando este espaço um lugar completo 
e confortável. E é neste contexto que o lar ganha 
outros significados.

Não é à toa que a gigante Pantone escolheu 
a ultra Violet como a cor do ano, pois ela 
representa o espiritual. Segundo a autora do livro 
Spiritual House, da pesquisadora de tendências 
Li Edelkoort, estamos acessando um momento de 
reconexão com as nossas crenças como forma de 
autoconhecimento. “Com base nestas reflexões, 

“Com base nestas reflexões, as casas 
estão precisando de espiritualidade. 
seus moradores estão atentos desde 
às mudanças urgentes na forma de 
se alimentar, se a rotina é consciente 
e sustentável, até a energia que suas 
moradas emanam” 
Mariana smolka

Minimalismo, humanização, natureza e doses de tecnologia são 
itens que farão parte do check-list do novo morar

O SEU UNIVERSO PARTICULAR
tENDÊNCIAs PARA

as casas estão precisando de espiritualidade. 
Seus moradores estão atentos desde às 
mudanças urgentes na forma de se alimentar, se 
a rotina é consciente e sustentável, até a energia 
que suas moradas emanam”, sugere Mariana 
Smolka, idealizadora do Curitiba Cool.

Outra tendência que faz total sentido para 
o novo momento do morar, diz respeito ao 
encapsulamento. “Cocconing é a necessidade de 
nos protegermos da imprevisibilidade do mundo 
e, apesar de ser uma das previsões mais antigas 
da BrainReserve – empresa da pesquisadora 
Faith Popcorn (de 1991) – não pode ser mais 
atual”, ressalta a cool hunter.
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CASACOR Paraná 2018

MARIANA sMOLkA 
@curitibacool

MARINA NEssI 
@casacorpr

Voc ê de sc obriu na tre nd Mag e go sta ria de seguir? a n ote o caMinho:  
@CAVALCANTi_MAkHOuL_ARQuiTETuRA
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D E S I G N

Não tem mistério. Se você viu um quadro e se 
encantou, imaginou ele pendurado na parede 
do seu quarto ou combinando com os móveis 
da sala, é sinal de que encontrou a arte para 
aquilo que estava procurando. Parece fácil e a 
franqueada da urban Arts de Curitiba garante 
que é. “Somos uma galeria de arte diferente, 
que reúne aproximadamente 6 mil artistas e 
mais de 60 mil artes”, apresenta Catherine 
Braska.

A galeria que representa artistas do Brasil e do 
mundo conta com uma equipe preparada para 
ajudar na escolha das artes para atender a 
expectativa e as especificidades de cada cliente. 
“Trabalhamos com artes abstratas e coloridas, 
assim como fotografias P&B. Nosso trabalho 
está muito mais ligado ao gosto do cliente do 
que a uma tendência”, afirma a empresária.

VOcÊ ainda 
nÃO saBe, 
Mas É uM 
aPReciadOR 
de aRte
A escolha de uma obra 
se torna fácil quando 
ela mexe com você
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“sOMOs uMA 

GALERIA 

DE ARtE 

DIfERENtE.” 
Catherine Braska

Malu Meyer

“NãO há 
NADA COMO 
uMA PAREDE 
BRANCA 
PREENChIDA 
COM MuItOs 
quADROs.”

Malu Meyer, uma das diretoras da SOMA Galeria, 
destaca a importância de tornar a arte pública 
e acessível a qualquer pessoa. “O universo de 
pessoas interessadas em arte ainda é pequeno, 
mas quando essa vontade aparece elas vão até 
o Museu Oscar Niemeyer (MON), que tem entrada 
gratuita às quartas-feiras”, admite. O cartão 
postal de Curitiba tem registrado recordes de 
público e impulsionado o interesse pelo tema.

Segundo a galerista, os artistas que ajudam 
na democratização da arte também têm seus 
trabalhos expostos em painéis espalhados pela 
cidade. “A arte de rua é muito presente graças à 
contribuição de artistas como Rimon Guimarães 
e André Mendes”, destaca. “A proposta da SOMA, 
com foco na arte contemporânea, é mesclar os 
novos talentos com alguns nomes consagrados 
no mercado nacional, para que os colecionadores 
tenham a oportunidade de adquirir obras que 
irão valorizar daqui a alguns anos”, explica.

inaugurada há cerca de um ano na Rua Brigadeiro 
Franco, no Batel Soho, o espaço de 400m² recebe 
exposições, ateliês, residentes, arte e educação. 
“Criamos um espaço de experimentações para 
receber artistas e outros agentes”, detalha.

“a aRte É suBjetiVa e 
dePende MuitO dO OlhaR. 
ela teM que MexeR cOM 
VOcÊ, te dizeR algO. VOcÊ 
Vai OlhaR PaRa a OBRa 
tOdOs Os dias.”

Ainda tem dúvidas de como organizar 
suas obras de arte?
“Pense em agrupar suas obras de acordo 
com seu material, por exemplo. Reúna 
as fotografias, desenho sobre papel ou 
gravuras. apesar de ter compartilhado 
essa sugestão, admito que acho bonito 
mesmo é mesclar. não há nada como 
uma parede branca preenchida com 
muitos quadros”, diverte-se Malu.

Malu é a figura responsável por receber 
os clientes que demandam uma atenção 
diferenciada. “Eu mesma faço isso com 
muito prazer, pois estou de olho em todos 
os artistas nacionais que representam bom 
investimento”, acrescenta.

Quer investir em novos talentos, anote as 
dicas da especialista Malu Meyer, da SOMA 
Galeria:

Cheque o currículo do artista;

Pesquise as mostras que ele participou e se 

possui algum prêmio;

Busque saber em que museus os coleciona-

dores adquiriram suas obras;

Frequente galerias de arte, museus e feiras.

1.

2.

3.

4.

Urban Arts

CAthERINE BRAskA 
@urbanarts_curitiba

MALu MEyER 
@somagaleria
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T E C N O L O G I A

twIzy, O PEquENO 
ELÉtRICO DA RENAuLt, 
RECEBEu PRÊMIO 
INtERNACIONAL PELO 
sEu DEsIGN

No ano passado, a Volvo, montadora sueca, anunciou que, a 
partir de 2019, lançará apenas carros elétricos ou híbridos. 
Serão cinco modelos até 2021. Segundo o presidente e 
CEO da empresa Volvo Cars, Hakan Samuelsson, a Volvo 
está comprometida a ser a primeira marca premium a 
ter todo o portfólio com eletrificação. A decisão seria um 
compromisso de reduzir a emissão de carbono, assim 
como melhorar a qualidade do ar nas cidades, afirmou 
o executivo. “As pessoas exigem cada vez mais carros 
eletrificados e queremos responder às necessidades atuais 
e futuras dos nossos consumidores, que poderão escolher 
qualquer modelo Volvo que desejar”, ressalta.

A Renault também é uma das fabricantes que tem investido 
bastante no segmento. A grande estrela da marca é o 
Twizy, um carro elétrico que lembra um quadriciclo. Com 
medidas bastante enxutas e um design ousado e moderno, 
o modelo – que acomoda duas pessoas - já foi reconhecido 
com uma das premiações mais importantes de design no 
mundo, o Red Dot Design Award.

stARtuPs E MONtADORAs
O fUTURO DA MOBILIDADE INSPIRA 

Segundo o CEO da Hitech Eletric, a empresa tem 
contrato de exclusividade com duas montadoras 
chinesas para produção e fabricação dos produtos. 
“Essencialmente, nossa produção é feita fora 
do país, mas os modelos são trabalhados e 
customizados exclusivamente para o mercado 
brasileiro, atendendo as demandas locais”, detalha.
A novidade curitibana ainda tem como público-
alvo o mercado empresarial, para uso externo, 
como frotistas e compartilhamento, mas a solução 
também vem sendo procurada por usuários que 
pretendem aderir ao veículo elétrico. “Trata-se de 
um caminho sem volta. Quanto mais alto o preço da 
gasolina, maior o potencial existente”, adianta.

Historicamente, o brasileiro tem um estilo de adoração 
ao carro, aquela figura do dono do automóvel que 
acorda cedo ao domingo para lavar, polir, bajular 
seu veículo. Mas para entender melhor a revolução 
de ordem econômica e sustentável do carro elétrico 
é preciso saber que, além dele ter uma vantagem 
em relação ao combustível, ele também destaca 
melhor eficiência.

Com olhos para as transformações da mobilidade 
urbana, a Hitech Electric, representante da Região 
Metropolitana de Curitiba, é a primeira marca 
brasileira de mobilidade elétrica. Seu fundador, o 
engenheiro mecânico Rodrigo Contin, conta que a 
startup nasceu oriunda da Hitech Racing, equipe 
brasileira de automobilismo fundada em 2009 e 
que competiu por 8 anos no automobilismo nacional 
e internacional. “Resolvemos aplicar o know-how 
que ganhamos em mais de 20 anos - 8 destes como 
empresa e mais 4 em passagem internacional por 
categorias preliminares à F1 - desenvolvendo as 
mais modernas tecnologias em materiais, eletrônica 
e geração de dados”.

Fomentada com capital próprio desde 2016, a 
iniciativa vem ganhando cada vez mais destaque 
nacional com o desenvolvimento de parcerias sólidas. 
“Busquei contato com fundos de investimento mas, 
acima de tudo, busquei investidores no conceito 
smart-money - grupos que tenham muita afinidade 
com o projeto”, explica Contin. Atualmente, a empresa 
destaca em seu portfólio 4 modelos, todos de uso 
urbano, compactos, sustentáveis e práticos por 
serem recarregáveis em tomada 110-220V.

tECNOLOGIA 
sustENtávEL COM 
DNA CuRItIBANO

“EssENCIALMENtE, NOssA PRODuçãO 
É fEItA fORA DO PAÍs, MAs Os 
MODELOs sãO tRABALhADOs E 
CustOMIzADOs EXCLusIvAMENtE 
PARA O MERCADO BRAsILEIRO, 
AtENDENDO As DEMANDAs LOCAIs.”
Rodrigo Contin

Voc ê de sc obriu na tre nd Mag e go sta ria de seguir? a n ote o caMinho:  
@RENAuLTBRASiL

hAkAN sAMuELssON 
@volvocars

RODRIGO CONtIN 
@hitech.e

Twizy da Renault
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M O D A

Comprar uma peça clássica de uma grife 
internacional ou renovar as peças do closet 
em uma loja de departamentos bacana, que 
investe no chamado marketing-desejo, são 
situações que, além de arrancar suspiros 
de dez entre dez viciados em moda, ainda 
mantém sob o signo do sucesso a hashtag 
#lookdodia. Sim, a moda carrega o poder 
de transmitir ao mundo nosso lifestyle, 
mas, atenção, nossos valores sociais 
também podem reverberar neste singelo 
ato de compartilhar suas escolhas.

MARCAs LOCAIs ENALtECEM 
O sLOw fAshION E PROMOvEM 
RECONEXãO COM O PúBLICO

Antenadas no assunto e especialistas no 
segmento estão arregaçando as mangas para 
destacar um movimento bastante inspirador 
e exclusivo, diga-se de passagem, sobre a 
oportunidade de consumir e divulgar talentos 
locais. Já imaginou o privilégio de tomar 
um café com o estilista da sua cidade, que 
já ganhou prêmios internacionais, teve sua 
marca comercializada em outros países, que 
vira e mexe tem peças expostas em bíblias da 
moda e já vestiram personalidades globais? 
Você pode ainda não reconhecer, mas este 
certamente é um luxo acessível em Curitiba.

vAI quE A 
MODA PEGA

Daniele Brito

“O MOvIMENtO sLOw já INvADIu A 
GAstRONOMIA E A MODA DIfICILMENtE 
fuGIRá DEstE MOMENtO CRuCIAL quE 
CONtRIBuI PARA A ECONOMIA LOCAL.”

Segundo a jornalista Daniele Brito, especialista em 
História da Arte, a capital paranaense faz moda e 
faz sucesso desde a década de 90: “ingressamos no 
cenário nacional graças ao trabalho de precursores 
como Roberto Arad e Jefferson kulig – este último 
representante local na São Paulo Fashion Week 
(SPFW), maior evento do setor no Brasil.”

Originalidade, qualidade, acabamento, produção 
ética e sustentável são alguns dos pilares 
promovidos pelo slow fashion, contraponto ao 
consumo massivo de roupas. “O movimento slow 
já invadiu a gastronomia e a moda dificilmente 
fugirá deste momento crucial que contribui para a 
economia local”, relata a jornalista que comanda 
o quadro Moda em Pauta, que semanalmente vai 
ao ar pela Band News FM. “Esta é uma espécie de 
retorno, de reconexão e conscientização que está 
ganhando corpo em todos os cantos do planeta”, 
assegura.

De acordo com Brito, foi com a criação de cursos 
superiores de moda no Paraná que muitos jovens 
se voltaram para este segmento. “Temos pelo menos 
quatro marcas (Rocio Canvas, Reptília, H-AL e 
Chaouiche), com trabalhos bem consistentes, que 
conseguiram desenvolver um trabalho original com 
identidade local”, frisa.

A especialista defende que hoje temos um mercado 
em desenvolvimento, com marcas estruturadas que 
trabalham pela expansão nacional como a Lafort – 
que recentemente lançou coleção em Paris – além 
de Sandra kanayama, Novo Louvre, Rêve, Leveza do 
Ser e Artha (que se especializou em noivas).

Pablo Vitar vestindo Rocio Canvas

Rafael Chaouiche

modelo veste Chaouiche
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DIEGO MALIChEskI
@rociocanvas

RAfAEL ChAOuIChE 
@chaouiche

DANI BRItO 
@danibritocwb

Voc ê de sc obriu na tre nd Mag e go sta ria de seguir? a n ote o caMinho:  
@LAFORTBRASiL  |  @ROCiOCANVAS  |  @HALARTETExTiL  |  @ARAD_ROBERTO  |  @uSENATuREzA
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Hoje localizada na Alameda Prudente de 
Moraes, no Batel Soho, a história da marca 
teve início com a exportação de criações para 
países como França, kuwait e Estados unidos. 
Posso dizer que o impulso mais importante 
veio em 2013, quando ganhamos o prêmio 
BtoBe - Brazilians to Be, uma iniciativa da 
Apex (Agência Brasileira de Exportação) com 
a Associação Brasileira da indústria Têxtil 
(ABiT) no programa TexBrasil. “Com o prêmio 
fui convidada a apresentar nossa primeira 
coleção comercial na feira Who’s Next Paris 
e tivemos um resultado surpreendente”, 
vibra. As criações da Reptília chegaram 
em multimarcas internacionais e essa 
oportunidade possibilitou à estilista iniciar 
uma confecção própria e abrir processos 
para o público no Brasil.

Ter um endereço numa vizinhança tão autoral 
é um privilégio que causa um impacto muito 
positivo. “O endereço fala por nós”, ressalta. 
Segundo Heloísa, quem entra na Reptília 
descobre muito mais do que uma marca de 
moda. “É possível ver as peças sendo feitas, 
conversar com quem faz e entender as etapas 
de criação. Quando você adquire uma peça 
nessa atmosfera, você vai além da roupa, 
conecta-se com o seu estilo de vida e as suas 
escolhas”, comemora.

Tecidos brasileiros certificados, matéria-prima 
sustentável e desperdício zero. Este é o DNA da 
Reptilia, marca minimalista onde prevalece o bom 
corte e caimento das peças, segundo definição 
da própria estilista, a também arquiteta Heloísa 
Strobel. “A minha formação (ela fez parte da 
estrelada equipe do insuperável Jaime Lerner) 
é bastante visível na marca. Acho que é possível 
ver esse repertório atemporal em uma peça 
Reptilia”, reforça.

EXPERIÊNCIA 
DE COMPRA quE 
REssIGNIfICA

“quANDO vOCÊ 
ADquIRE uMA PEçA 
NEssA AtMOsfERA, 
vOCÊ vAI ALÉM DA 
ROuPA, CONECtA-sE 
COM O EstILO DE vIDA 
E As suAs EsCOLAs.”
heloísa strobel

M O D A

Loja Reptilia

hELOIsA stROBEL 
@_reptilia
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