
Irmãos Campana, Marcelo Rosenbaum, 
Zanini de Zanine e Sérgio J. Matos 

certamente estão na lista dos principais responsáveis por colocar 

o Brasil no mapa mundial do design de móveis contemporâneo. 

Reconhecidos e premiados mundialmente, eles ajudaram a 

escrever a história do design brasileiro até aqui. 

IRMÃOS CAMPANA

Quem são?
Os irmãos Humberto e Fernando 

Campana possuem os prêmios “George 

Nelson Design Award”, “Museu da Casa 

Brasileira” e “Le Prix du Nombre d'Or, 

Salon du Meuble”. 

Eles trabalham em conjunto desde 1983 

e, hoje, além do design, atuam cada vez 

mais em ambientação de interiores, 

arquitetura e paisagismo.

Por que inspiram?  
“Eles retratam a imperfeição e o caos de 

uma forma organizada e, muitas vezes, 

sistemática, com um apelo forte de 

sustentabilidade.” 

Confira, a seguir, um pouco do trabalho desempenhado 
pelos principais nomes do design de móveis brasileiro e o 

que eles têm mais de mais especial para te ensinar. 

Todos eles possuem um denominador comum que é a ESSÊNCIA DA 

BRASILIDADE. Ou seja, a busca e a retratação da multicultura do nosso país, 

assimilado, digerido e expressado das formas mais variadas possíveis, sem 

negligenciar a sua originalidade e suas peculiaridades regionais, que se 

revelam no conceito, na forma ou na escolha dos materiais por eles utilizados.

Mas apesar de todos compartilharem da mesma fonte de referências, as 

características de cada um tornam os trabalhos únicos.”

Fernanda Vitola Dworzeck, 
designer e professora da CRIART - Escola de Artes Decorativas

O QUE GRANDES
DESIGNERS

BRASILEIROS
DE MÓVEIS
TÊM A ENSINAR?

E para quem está começando, é fundamental destacar a importância da 

pesquisa, da busca do conhecimento já existente, como avaliar as dificuldades 

e necessidades que o projeto vai atender, como escolher uma mão de obra 

qualificada para a produção e como o produto vai se apresentar no mercado. 

É ter uma visão da totalidade do processo criativo e do processo formal. ”

SÉRGIO J. MATOS

Quem é?
Apaixonado por cultura brasileira, assina 

peças de forte identidade. Suas principais 

influências vêm de sua terra natal, o Mato 

Grosso, da região Nordeste onde mora e 

de muitos lugares que conheceu ao longo 

da carreira.

Por que inspira?  
“Sérgio Matos apresenta uma forte 

influência em sua regionalidade, fazendo 

o uso de técnicas de produção e 

conhecimento ancestrais.” 

O maior aprendizado proporcionado por esses grandes 

nomes do designer brasileiro é a importância de desenvolver 

um conceito com referências na história, no conhecimento 

prévio, no domínio de técnicas e de materiais já conhecidos, 

e de agregá-los a novas tecnologias, visando uma 

usabilidade consciente, funcional e sustentável. 

MARCELO ROSENBAUM

Quem é?
Designer famoso pela atuação em programas de TV, busca 

imprimir em seus trabalhos um forte conceito de brasilidade. Além 

de estar à frente da Rosenbaum, escritório de design, arquitetura e 

inovação, vem atuando nos últimos anos em projetos sociais e de 

resgate à produção artesanal de comunidades Brasil afora.  

Por que inspira?  
“Ele tem uma capacidade de observação das culturas regionais, 

que busca captar a alma brasileira e o trabalho coletivo, 

agregando aos projetos olhares e cenários que se comunicam.” 

ZANINI DE ZANINE

Quem é?
Filho do arquiteto e designer José Zanine Caldas, começou a produzir móveis de 

madeira de demolição em 2003. Desde então, cria peças industrializadas de madeira, 

plásticos e metais, além de fazer sucesso em cidades como Nova York e Milão.  

Por que inspira?  
“Zanini de Zanine retrata muito bem o conhecimento ao qual foi exposto, com suas 

linhas limpas e com a funcionalidade expressa de seus produtos”, afirma a professora. 
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