


Poltrona Rita Baiana

A Rita Baiana traduz inúmeros conceitos de 
“brasilidade” através de sua forma e função. A 
poltrona é dotada de leveza formal e física, 
podendo ser disposta em qualquer cômodo da 
casa.







 Homenageando e inspirada pelo 
personagem homônimo de O Cortiço, a 
poltrona Rita Baiana se apresenta como 
uma tradução do conceito de brasilidade 
em móveis.
 A poltrona possui traços contem-
porâneos reproduzidos em madeira, 
respeitando a tradição brasileira em mar-
cenaria. 
 Sua forma arredondada foi conce-
bida por parecer-se com as canoas indí-
genas e proporcionar a sensação de 
abrigo quando se está sentado na Rita 
Baiana. Também suas proporções 
agigantadas torna-a ideal para sentar-se 
de várias maneiras.
 



Banco Gato
com Alexandre de Bastiani, Caio Cetenarski e Giuliano Zelenski

O banco Gato foi concebido inspirado nas liga-
ções clandestinas de energia tão comuns nas 
ruas. O assento de fios de arame são presos 
pela estrutura em madeira pinus. 







 Este banco, inspirado nos gatos de 
luz presentes mais comumente nos bairros 
menos abastados das cidades, foi 
projetado como um experimento.
 Logo após os experimentos con-
ceituais com o banquinho Gatinho, surgiu 
a necessidade de projetar um banco para 
a casa. Como parâmetros básicos, ele 
teria que ser dobrável para poder ser guar-
dado com facilidade, de fácil fabricação e 
barato.
 Com a utilização de madeira pinus 
e arames, foi construído um banco de 
traços simples, robusto e confortável. 
Também é dobrável, permitindo o fácil 
armazenamento do banco.



Banco Gatinho
com Alexandre de Bastiani, Caio Cetenarski e Giuliano Zelenski

O banco Gatinho foi concebido antes do banco 
Gato, como um produto conceitual para estudo 
de materiais e formas. O banco Gatinho foi o 
resultado da procura por uma estética da con-
strução civil. 





 Cimento, ferro, arame, madeira, 
pedra, areia: estes são os materiais encon-
trados obrigatoriamente em qualquer can-
teiro de obras. E as pessoas que trabal-
ham nestes locais visualmente duros? 
Como vivem lá? Como descansam, con-
versam e se relacionam com os seus cole-
gas quando podem?
 O banquinho Gatinho é o resultado 
destas indagações. Conceitual, o Gatinho 
buscou uma estética da construção.
 Feito para que os trabalhadores de 
obras pudessem sentar-se com mais con-
forto, este banquinho foi feito para que 
seja facilmente reproduzido por qualquer 
pessoa.
 Utilizando-se dos materiais exis-
tentes e abundantes no ambiente da con-
strução civil, este banquinho é confeccio-
nado em madeira pinus pintada. O 
assento feito de arame garante conforto, 
refrigeração e plasticidade, tornando o 
Gatinho dobrável.



Banqueta Anjinho
com Bruno Boas, Maurício Noronha e Rodrigo Puppi (FURF)

“Meu filho é um anjinho.” Este pensamento 
materno serviu de inspiração para a criação 
desta banqueta, que procura fortalecer esta 
relação entre mãe e filho, dando asas à seus 
anjinhos. 





Cadeira Benta
com Alexandre de Bastiani, Caio Cetenarski e Giuliano Zelenski

A cadeira Benta é um conceito que procura 
trazer para dentro da casa a experiência de subir 
em árvores, incentivando esta brincadeira nas 
crianças e trazendo memórias para os pais.





 Esta cadeira deve ser disposta 
parafusada diretamente à parede, em 
alturas diferentes. Dispostas em diferentes 
alturas, as cadeiras Benta proporcionam a 
sensação de se escalar uma árvore para 
chegar ao galho mais alto - neste caso o 
assento mais alto.
 Fonte de diversão e exercício para 
as crianças, estas cadeiras também 
podem trazer boas e divertidas memórias 
para os pais.
 A cadeira foi nomeada Benta em 
homenagem ao personagem Chico Bento, 
que escala as árvores para roubar goia-
bas.



Cadeira Componível

A cadeira Componível é um conceito em móveis 
modulares. Com um assento e um encosto 
independentes, estes dois elementos podem ser 
combinados em distintas maneiras para confor-
mar diversas peças de mobília.



CADU SILVA
       Apaixonado pela marcenaria, procuro desen-
har móveis que sejam produzidos por este meio 
de fabricação, ao mesmo tempo em que procuro 
traduzir a cultura brasileira em objetos, para que 
os usuários sempre se lembrem do país em que 
cresceram e das memórias que lhes sejam caras.
      Com os meus móveis procuro trazer mais 
diversão, conforto e alegria para a vida dos 
usuários.
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