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Até dia 21,  
18ª edição do 
Morar Mais 
por Menos Rio 
apresenta 49 
ambientes  
inovadores 

A beleza natural e o charme 
carioca se destacam em  
espaços personalizados  
com o conceito high-low  
em três mil metros quadrados 
com uma vista de 360º  
debruçada sobre o mar  
de São Conrado / RJ 

Morada da Pedra                      Foto: Divulgação



Liderado por Lígia e Sabrina Schuback, mãe e filha, o 
Morar Mais vem imprimir criatividade, design e prati‐
cidade com possibilidades acessíveis ao bolso do 
brasileiro, exibindo as novidades do mercado de ar‐
quitetura, decoração e paisagismo.  
 
“Sempre acreditamos na democratização da decoração, 
e hoje, mais do que nunca, essa realidade veio se con‐
cretizar. Contratar um profissional é fundamental para 
minimizar custos, otimizar tempo, e não deixar você 
errar. Já imaginou um sofá que não passa pela porta?” 
– destaca Lígia Schuback, uma das mentoras da mostra. 

Projetada pelo arquiteto e designer francês Gilles 
Jacquard, criador do lendário Hipopótamos e de tantas 
outras preciosidades na década de 70, a mansão, palco 
da décima oitava edição do Morar Mais, tem uma vista 
espetacular, com uma piscina projetada sobre o oceano 
Atlântico, um desenho grandioso e ousado.  
                      
No espaço que abriga o Morar Mais Rio 2021, arquite‐
tos e decoradores se inspiraram e mostram seus talen‐
tos em quatro andares segmentados: pequenos studios 
de 17 a 33 metros quadrados; Morar Mais Mini, onde 
foram idealizados ambientes infantis; área de entrete‐

Studio 30 – Nada é mais sustentável do que o que já existe – Hugo Viana e Mayla Barreto                             Foto: Divulgação
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nimento, piscina, bar e restaurante. Além da mostra 
propriamente dita,  fazem parte do projeto a inclusão 
social, mais por menos, brasilidade, tecnologia,  
inovação e vendas.  
 
Um exemplo do que é apresentado no Morar Mais, 
tendência nas grandes metrópoles, são os studios, 
onde as ideias mais criativas vêm provar como é pos‐
sível morar bem em até 17 metros quadrados. Toda es‐
trutura pensada minuciosamente por arquitetos / 
designers de interiores para investir no que for ade‐
quado ao bolso de cada um. 

Para os que preferem visitar o evento de casa, um tour 
virtual será disponibilizado de uma forma prática e to‐
talmente gratuita. 
Tour virtual: 
https://tour360.meupasseiovirtual.com/020841/1470
05/tourvirtual/index.html 
 
ORIGEM DO MORAR MAIS POR MENOS 
O CHIQUE QUE CABE NO BOLSO  
A mostra de decoração Morar Mais por Menos – o 
chique que cabe no bolso foi criada no Rio de Janeiro 
em 2004 por Lígia Schuback e Sabrina Schuback Rocha. 

Quintal do Saber/ Brinquedoteca – Anderluce Rodrigues, Christiane Melo e Patrícia Brito                                Foto: Divulgação

https://tour360.meupasseiovirtual.com/020841/147005/tourvirtual/index.html
https://tour360.meupasseiovirtual.com/020841/147005/tourvirtual/index.html


A inspiração para o evento nasceu de uma história real 
vivida por Sabrina ao decorar a primeira casa, com di‐
reito a todas as dúvidas de quem vivencia esta expe‐
riência. Como ter um lar descolado, aconchegante e 
sofisticado, sem gastar quantias exorbitantes? Onde en‐
contrar profissionais qualificados que topem esse de‐
safio? Quanto custa meu sonho? Caberá no meu bolso?  
 
Não havia ainda no mercado um evento de decoração 
com essa proposta. E logo na estreia o projeto foi bem‐
sucedido. Desde 2005, o Morar Mais por Menos vem 
conquistando o Brasil através do licenciamento da marca, 
que se reinventa a cada ano para atender às demandas 
do mercado e à linguagem dos novos tempos. A mostra 
já passou por várias capitais brasileiras, como São Paulo, 
Brasília, Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba, Campo Grande, 
Cuiabá, Vitória, Recife, Rondônia e Salvador. 
 
O evento não segue tendência, é solicitado que cada 
profissional especifique e inclua em seu projeto um es‐
tilo de vida, chique e de baixo custo.  
 
O termo “naturalidade” tomou conta do mundo, e a 
pandemia apenas o exacerbou para atender as neces‐

sidades das pessoas que passaram  a ficar muito mais 
tempo em casa, cuidando, reformando, aprimorarando 
e projetando um lar prático e aconchegante. Nesse con‐
texto, os móveis de família e recordações de viagens 
são destaques na decoração. 
 
O MENOS É MAIS 
O Morar Mais sempre apostou nessa máxima, e essa é a 
direção global, reforçada pela grave situação de 2021. Du‐
rante a pandemia, muitos tentaram se livrar de coisas 
antigas não funcionais. E isso afetou não só o guarda‐
roupa, mas também a casa. Não se trata de minimalismo 
completo, mas de decoração de bom gosto e uso mí‐
nimo de móveis. A presença de ar e espaço livre é o prin‐
cipal requisito para um apartamento nos tempos de hoje.  
 
MAIS LUZ NATURAL 
Tema mais que valorizado na escolha da propriedade 
que sedia o Morar Mais, luz natural e grandes 
janelões, que trazem a natureza para dentro, fazem 
parte dos ambientes. 
 
BANHEIRO COMO UM ESPAÇO PARA RELAXAR  
O banheiro não é mais apenas um espaço dedicado aos 

Da esquerda para a direita: O Canto da Marina – Patrícia Leno; Estúdio Muca Refúgio do Músico - Catarina Mutz e João 
Vithor de Carli                                                                                                                                                    Fotos: Divulgação
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cuidados pessoais. Esse ambiente pode ser o lugar para 
relaxar após um dia duro de trabalho, onde as preocu‐
pações ficam do lado de fora. Tudo a partir do design e 
decoração bem pensados.  
 
A COZINHA COMO DESTAQUE 
A cozinha é tradicionalmente o ambiente mais ani‐
mado da casa. Nela, além das refeições, acontecem as 
reuniões com a família e com os amigos que, não raro, 
elegem o espaço como local favorito. Entre as soluções 
arquitetônicas desse ano, a  cozinha está integrada aos 
demais ambientes dos studios. 
 
LOCAL DE TRABALHO EQUIPADO 
Trabalhar na mesa da cozinha ou no sofá não é apenas 
inconveniente, mas inadequado para a saúde. Em um 
momento em que a maioria precisou optar pelo tra‐
balho remoto,  equipar um escritório doméstico con‐
fortável passou a ser primordial. E se não for realizada 
nenhuma reforma planejada, reorganizar os móveis 
pode ser um bom começo. Certamente em algum lugar 
há um canto para uma pequena escrivaninha e uma 
cadeira. O Morar Mais esse ano apresenta sugestões 
de home offices até em uma garagem bem inusitada. 
 
DESTAQUES DE 2021 
Todos os ambientes possuem características diferen‐
ciadas. Alguns cantinhos são irresistíveis e cheios de 
história. De uma pedra saiu o quarto de um casal com 
vista para o mar. Uma adega subterrânea aconche‐
gante, toda em madeira e com o teto feito de garrafas 

pet leva o visitante ao universo dos vinhos com os  
rótulos de sua preferência. A sala do músico, a brin‐
quedoteca, um jardim de inverno, um estúdio de 
17m2, a sala “delas”, que é um espaço concebido por 
mulheres, desde a ideia até sua execução final, são 
algumas das curiosidades. 
 
SERVIÇO: 
Até  21 de novembro 
Horário de funcionamento:  
terças a quintas e domingos, de 12h às 20h  
Sextas e sábados de 12h às 21h 
Será permitida a entrada no local somente com o uso 
de máscara. 
Av. Niemeyer 550, casa 10 ‐ São Conrado/RJ 
Vans disponíveis para translado gratuito  
no CasaShopping e no Hotel Nacional. 
Não há estacionamento no local. 
Mais informações em www.morarmais.com.br 
 

Adega  
dos Artistas – 
Patrícia Almeida, 
Thiago Rosa e 
Petros Pereira                   
Foto: Divulgação

http://www.morarmais.com.br

