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APRESENTAÇÃO
A Trançarte começou a sua história há 8 anos. Depois de rápidas  
passagens por Itaipava e Búzios, firmou sua casa no maior shopping  
de decoração da América Latina, o CasaShopping, onde está há  
7 anos. A partir desse pouso certeiro, a loja, com 600 m², vivencia  
a real experiência dos ambientes ao ar livre, e sua  marca vem  
crescendo e ganhando notoriedade entre os arquitetos, decoradores  
e amantes dos móveis trançados para ambientes de área externa. 

Hoje, a Trançarte no CasaShopping exprime o prazer de viver ao ar livre. 
Com esse conceito, os sócios Irene Bucsan e Renato Verdan tiveram a 
ideia de realizar a primeira mostra de exteriores do mercado, convidando 
11 renomados arquitetos para criar projetos exclusivos, proporcionando 
arte e encantamento a cada ambiente. Com a 1ª Mostra Trançarte de 
Decoração de Exteriores, a marca apresenta novos lançamentos.  
“Estamos lançando diversos produtos, inclusive em cordas coloridas,  
além de pergolados trançados e jardins verticais, para dar maior  
aconchego aos espaços externos. Queremos mostrar tudo de mais  
criativo e moderno na decoração de exteriores”, afirma Irene Bucsan.
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Patricia Galvão
(21) 2108-8444
patriciagalvao@espaconucleod.com.br

A proposta para a Mostra Trançarte 
sugere um espaço externo, 
extremamente aconchegante, com 
toque de elegância usando os tons 
de preto, branco e cinza. Com o uso 
de materiais da própria Trançarte 
cria-se um gazebo, um novo conceito 
de sombreamento trazendo para o 
ambiente uma atmosfera acolhedora.

Juntamente com a Trançarte 
desenvolvem-se os produtos inseridos 
no ambiente como os adornos, 
luminárias e o próprio gazebo 
idealizado a partir dos biombos 
existentes em linha.

BREEZES GARDEN



Letícia Garcia
(21) 3500-7707/98607-5175
lgarciainteriores@gmail.com

VARANDA ART DÉCO

Um espaço com estilo decorativo que combina luxo,  
ornamentação formal, e que apresenta cores discretas, traços 
sintéticos, formas estilizadas e geométricas. 

As formas geométricas abstratas e em zig-zag foram usadas 
em ritmos lineares verticais para enfatizar a monumentalidade 
e horizontais para sugerir dinamismo. Os materiais aplicados 
remetem a peças nobres - como o mármore, o vidro e a madeira.

Sem abrir mão do requinte, os elementos do projeto têm 
decoração moderna, mesmo quando feitos com bases simples, 
como concreto (piso) e palha sintética (mobiliários). 

Os adornos escolhidos foram esculturas, joias, luminárias e 
móveis geometrizados. 

O projeto buscou a simplicidade e clareza do estilo art déco. 



Natália Paes Andrade  
e Simone Meira
(21) 24315519/ 24298115
mpa.arquitetura@gmail.com

VARANDA CARIOCA

Natália e Simone pensaram, neste evento, em criar uma 
belíssima varanda de apartamento, que pode ser tanto 
fechada, de vidro, quanto aberta “ao tempo”, e nela 
mostrar, com criatividade, um layout simples, porém 
aproveitável para reuniões e lazer. A proposta foi  
pincelar a cor amarela, por transmitir alegria e  
luminosidade, contrastando com a cor escura da fibra.



Denise Cadore
(21) 2497-6657 
denise@denisecadore.com.br

TERRAÇO MEDITERRÂNEO

Com inspiração no balneário de Palma de Maiorca, 
na Espanha, o lounge projetado pela arquiteta busca 
reproduzir o clima romântico e sofisticado das praias 
mediterrâneas.

O mobliário da linha Barcelona trançado com a fibra 
cappuccino compõe o espaço junto com os tecidos 
em tons “Navy” e o piso em travertino romano bruto. 

O gazebo desenvolvido especialmente para a Mostra 
é composto de módulos de fibras de tramas mais 
abertas e fibras de tramas mais fechadas alternados, e 
forma o dossel que emoldura o ambiente com suaves 
tecidos de voil.



Roberta Jardim
(21) 99823-3604
betajardim28@gmail.com

ESPAÇO KIDS

Esse espaço foi idealizado para as crianças, 
com a proposta de inseri-las no mesmo 
local de lazer de seus pais, unindo o conceito 
de qualidade com um mobiliário artesanal 
colorido, alegre, moderno e seguro para os 
pequenos. A proposta é adequar o Espaço 
Kids em áreas externas.



Leandro Esteves
(24) 2242-1320/2243-6887
learq@terra.com.br

 

COMFORT WORK

O espaço da loja foi reorganizado de acordo com 
as necessidades do lojista, recebendo, no fundo, 
uma estante que organiza as áreas de trabalho e 
copa, com um visual moderno, buscando uma linha 
mais aconchegante através do uso da madeira.

O destaque do ambiente são as mesas de  
atendimento em forma de T, que fazem uma alusão 
ao nome da loja, de forma diferenciada.
Para finalizar, a fachada ganhou uma revisão sendo 
marcada por portais que anunciam o acesso à 
loja e Brises Soleil que aumentaram o conforto 
térmico do espaço e complementam o novo visual 
da fachada.



Glaucia Constancio e  
Maria Helena Stiebler
(21) 2443-8645
degau@globo.com/ stbhelena@globo.com

CHATEAUX GOURMET

A vida, o trabalho e o lazer estão em constantes transformações. O lazer 
dentro de casa vem crescendo cada vez mais e receber bem, com conforto, 
é um desejo real nos centros urbanos, nas praias e na serra.

O espaço Chateuax Gourmet traduz um ambiente de receber, de viver e 
relaxar nas margens dos inúmeros rios, córregos e nascentes que cruzam 
nosso país, para mostrar que os móveis em trama são muito mais do que 
móveis de piscina ou jardim.

Utilizamos móveis já produzidos pela Trançarte, criamos novos detalhes, 
peças e acessórios e misturamos a outras peças ricas em valores como as 
peças do paisagista Luiz Lima e o cenário do cenógrafo Clécio Regis. 
Juntos, constatamos que não há limites nem preconceitos na ambientação 
de espaços do homem viver. 



Francisco Bezerril
(21) 7889-5371 / 99705-8089
projetos@franciscobezerril.com.br

VIVER É UMA ARTE

Na concepção do ambiente, o desejo de nele estar.

Cores, formas e tramas em móveis arte.

O voo dos artistas paira e pousa no repouso.

A sensibilidade brotando a céu aberto

A arte vigia a paz...Viver é uma arte.



Jacira Pinheiro

VARANDA IBIZA

O conceito do ambiente foi criar uma varanda, 
podendo ser fechada ou aberta, nos tons do 
azul e do verde, trazendo as cores do mar para 
dentro dele, em contraponto com as fibras 
claras da Trançarte. 

É um convite ao relaxamento e descanso.

(21) 3152-2790   
arquiteta@jacirapinheiro.com



Leila Dionizios
(21)2025-2106/ 2487-6405
leiladionizio@leiladionizio.com.br

RIVIERA LOUNGE

O ambiente é inspirado nas coisas simples, como andar descalço pela 
areia da praia e contemplar o por do sol à beira-mar. 

Este lounge traduz, através das cores e texturas, a sensação de renovar 
a mente e a alma num ambiente onde podemos admirar o horizonte 
e lá depositar nossos sonhos, alheios à brisa do mar.



Dani Parreira
(21) 2108-8185
dani@daniparreira.com.br

TERRAZZA KINKAN

O meu espaço na Mostra Trançarte foi o ponto de partida do projeto, idealizado de 
modo a que todos pudessem apreciar o lindo jardim do entorno. A vegetação de  
árvores frutíferas e temperos caseiros cria um ar campestre e uma atmosfera de 
relaxamento.  Um ambiente propício ao bate-papo e encontro de amigos, onde todos 
possam desacelerar da correria do dia a dia. 

Para isso usei o sofá Mega, onde as pessoas podem se “jogar”. Criei um painel com 
cobertura para as laterais do espaço, onde foram fixados as plantas, os lustres para a  
mesa de jantar e os dois balanços exclusivos feitos em corda (um lançamento da Mostra).

Todos os pendentes e luminárias de pé foram desenhados exclusivamente para a  
Mostra e confeccionados também em corda.  As cores predominantes do espaço são  
o laranja e o azul petróleo.



Alex Sandro
Marceneiro

APOIO:

APOIO MASTER:

AGRADECIMENTO

O trabalho exclusivo e dedicação de todos os colaboradores, parceiros e equipes da Trançarte para recriar o showroom 
da loja e dar vida à Mostra são o que a marca tem de mais valioso. E só tem a agradecer! Ao CasaShopping, por abrigar e 
apoiar em todas as iniciativas; à Ekko, parceira que propiciou o piso de área externa Hardscape; à Umbrosa “reinventando 
a sombra” com Paraflex e Tendas; e a todos os demais parceiros pelo companheirismo e apoio.

 








