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Conectada aos principais movimentos da arquitetura
contemporânea, Fernanda Rubatino cria projetos
atemporais que primam pela leveza

A transitoriedade é uma marca das relações contemporâneas. Impulsionadas por
uma sociedade estabelecida na lógica das redes, as informações são transmitidas de
forma cada vez mais veloz e simultânea, levando consigo nessa torrente tendências,
ideias e as próprias pessoas. Nem tudo, porém, é passageiro: diante desse movimento
incessante, há conceitos e iniciativas que permanecem, como âncoras que evitam
a completa sensação de vertigem e descartabilidade. É a harmonia entre valores
atemporais e tendências mais modernas que Fernanda Rubatino, irrequieta e
constantemente em trânsito, busca elaborar em seu trabalho.
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“

E a realização de Fernanda Rubatino só é completa diante da realização de seus clientes. Criando projetos
residenciais e comerciais tão diversos como casas, clínicas médicas, lojas, edifícios, academias e escritórios,
cuidando tanto da arquitetura exterior quanto dos interiores, ela prima pela integração de ambientes, marca
da arquitetura contemporânea. “Proponho sempre espaços multiuso, com o mínimo de divisórias, o que
proporciona ambientes mais leves e integrados”, detalha. Das feiras e mostras que visita, Fernanda traz
consigo sugestões de uso de materiais, acabamentos, revestimentos e tecnologias. “A arquitetura é uma área
do conhecimento extremamente dinâmica. Tudo muda muito rapidamente. Trabalho para realizar projetos
atemporais, mas é preciso estar em contato com as novas tendências, conhecer aquilo que está acontecendo
no momento para oferecer o maior leque de referências aos clientes. Informação é primordial.”

O projeto da vida
Gostamos muito de trabalhar com ela. o
projeto foi acompanhado com empenho,
profissionalismo e dedicação..Foi
nossa parceira durante toda a obra nos
proporcionando um resutado satisfatório.
ADÍLIA LANA

Proprietária da CASA LUZ

“Todo mundo hoje sabe da importância de se contratar um arquiteto. As pessoas têm esse cuidado,
enxergam como um investimento importante, pois sabem que, além da questão estética, nosso trabalho
representa a economia de vários itens de obra e impede o desperdício.” Neste sentido, Fernanda faz
questão de acompanhar de perto cada obra – eventualmente, ajuda até mesmo na escolha de terrenos
-, de forma a prestar a melhor assessoria através de visitas técnicas. Tudo para garantir que o sonho do
cliente seja realizado.
“Quando somos contratados, vendemos uma ideia. As pessoas compram essa ideia, e quando
o fazem, estão depositando uma grande confiança em você. Muitas vezes, é o projeto de uma vida,
o cliente está investindo tudo o que acumulou de recursos ao longo dos anos naquela casa, naquele
negócio. Então é preciso passar credibilidade e corresponder a esta enorme confiança”, avalia Fernanda.
E esta responsabilidade toda jamais assustou a jovem arquiteta. “Não me imagino fazendo outra coisa.”

O trabalho da Fernanda impressiona pela
harmonia entre a funcionalidade e a leveza,
observadas nos mínimos detalhes. Nada
escapa ao olhar dela.
ROBERTA SALLES

Proprietária da loja FLOW

“

“

DR. ANDRÉ VENANCIO F. PEREIRA

Proprietário da CLÍNICA VISUM OFTALMOLOGIA

“

“

Profissional de excelente
qualidade. Agregou luxo e
sofisticação a um projeto de
acessibilidade, garantindo
conforto a todos os nossos
pacientes.

“

Dona de um estilo próprio, marcado pela leveza, a arquiteta absorve em seus projetos outras influências,
ora mais rústicas, ora mais urbanas, equilibrando suas ideias e ideais com as necessidades de cada cliente.
Mantendo-se atualizada com as tendências mais modernas da arquitetura e do design, Fernanda viaja
frequentemente para os principais eventos da área, seja Barcelona, São Paulo ou Tóquio. “E mesmo quando
viajo a passeio estou sempre trabalhando”, afirma a profissional formada em arquitetura pela UFJF e em
administração de empresas pela Faculdade Machado Sobrinho. “Em meus passeios procuro observar as
construções e os ambientes que visito, faço notas para meu blog, tiro fotos... quando me percebo, estou
trabalhando. Mas trabalhar com aquilo que é nossa paixão não é trabalhar, é realização.”

Equipe do
escritório

Vinícius Schuchter

Isabela Kaizer

João Paulo Barbosa

Diego Liberato
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Como exercício de atualização ininterrupta e para manter seus
clientes informados sobre as principais novidades da arquitetura
e do design, Fernanda Rubatino criou o blog

www.homebyfernanda.com.br.
Semanalmente, ela faz postagens abordando diversos aspectos
de sua profissão. São cinco áreas específicas:
Tendências – tudo que está em voga, desde a cor do ano a novos
modelos de intervenções urbanísticas
Design – fala sobre o trabalho de designers, desde os mais
renomados aos mais jovens
Objeto de desejo – mostra os objetos de decoração e mobiliário
mais requisitados e comentados na atualidade
Acontece – agenda de eventos e mostras voltadas para a área da
arquitetura e do design
Arquitetura por aí – o “diário de viagem” de Fernanda Rubatino,
cujo olhar não deixa escapar nada, de Hong Kong a Florença, de
Paris a Nova York.

www.rubatinoarquitetura.com.br
Av. Dr. Paulo Japiassu Coelho
400/302 | Cascatinha
Juiz de Fora - MG
Tels.: 32 3232-1842
99984-7656
contato@rubatinoarquitetura.com.br

