
ABD quer fortalecer relação 
com lançamento de revista 

Divulgação 

por Andréa Valerio 

P ara atender uma demanda 
do mercado e dos profissio

nais da área, a ABD (Associação 
Brasileira de Designers de Inte
riores) lançou semana passada a 
revista ABD Conceituai. 

A publicação, que terá perio
dicidade bimestral e tiragem 
de cinco m i l exemplares, será 
distribuída para associados da 
entidade, além de escolas e uni
versidades. Segundo a diretora 
executiva da ABD, Cecília Giaca-
gliatem, o objetivo do lançamen
to é fortalecer o relacionamento 
com profissionais do setor, asso
ciados de todo o Brasil, empresas 
e prestadores de serviços. 

Ela lembrou que existem no 
mercado alguns títulos voltados 
para a área, mas todos têm perfil 
mais mercadológico e comercial, 
e nenhum consegue aprofundar 
os temas abordados. "A ideia da 
nova revista é abordar, de forma 
mais consistente, os assuntos 
que serão destaque na publica
ção. Queremos que a revista se 
torne um objeto colecionável, já 
que contará com assuntos qua
lificados e de interesse dos lei
tores". A executiva disse que a 
proposta é ser um manifesto a 
favor da arte e da cultura, com 
matérias profundas e edições te
máticas. 

Segundo a própria entidade, o 
título chega ao mercado também 
para reforçar a reestruturação da 
associação, que fomenta ações e 
eventos para impulsionar o pa
pel do profissional e o seu reco
nhecimento no mercado. 

A primeira edição, que come
çou a circular semana passada, 
conta com estudo sobre as possi

bilidades do branco. Para o pró
ximo número, o magenta será 
destaque. 

A revista tem 52 páginas 
entre anúncios e conteúdo edi
torial, com temas que abordam 
desde o trabalho dos associados, 
a sustentabilidade aplicada no 
setor e a relação do segmento, 
além de outras artes, como o ci
nema. Quanto aos anunciantes, a 
executiva disse que a associação 
fechou parceria com um pool de 
empresas, que estarão presentes 

na publicação até o final do ano. 
Entre elas, D&D Shopping, Deca, 
Coral e Hunter Douglas. 

A publicação foi desenvolvida 
em parceria com a Velvet Editora 
e tem três colunistas fixos. São 
eles, Carlos Alexandre Dumont, 
Roberto Negrete e Jéthero Cardo
so de Miranda, todos membros 
da ABD. Da primeira edição, 
mais três personalidades parti
ciparam: Tuca Reinés, fotógrafo 
e arquiteto, Fábio Cimino, gale-
rista, e Gilberto Elkis, paisagista. 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 26 mar. 2012, p. 8.




