Jader Almeida nasceu em 1981 no
estado de Santa Catarina, sul do
Brasil. Aos 16 anos teve o primeiro
contato com a indústria de
mobiliário,
iniciando
seu
envolvimento em todo o processo
produtivo.
Trabalhou
para
a
empresa
LinBrasil, editora da coleção de
móveis
assinados
por
conceituados
arquitetos
e
designers, experiência que lhe
possibilitou grande entendimento
dos desenhos e técnicas de
produção.
Desde 2004 desenvolve produtos
exclusivos para indústrias, tendo
como principal parceira a marca
SOLLOS de Santa Catarina. Em
2013, passa a integrar a equipe de
designers
da
marca
alemã
ClassiCon.
Formado em arquitetura, com
peças premiadas nos principais
concursos
nacionais
e
internacionais de design, Jader
Almeida conquista cada vez maior
destaque e segue aprimorando seu
trabalho com a participação em
feiras, exposições, visitas técnicas
e cursos em diversos países.
Atua também em projetos de
arquitetura, desenvolvidos em seu
escritório em Florianópolis, Santa
Catarina.
“Busco
a
racionalidade,
a
geometria simples, em formas
puras com estética atemporal.
Busco criar produtos com valores
duráveis. Abordar a herança dos
mestres, mas com o olhar para
frente, pensando que as escolhas
de hoje serão o reﬂexo do
amanhã.”

PERFIL
Comandando com visão estratégica a materialização de seus projetos numa linha complexa e extensa de mobiliário e objetos,
Jader Almeida alia o mais avançado sistema de fabricação serial moveleira com o tratamento requintado e insubstituível do
acabamento manual. As peças de Jader Almeida se dão a conhecer em camadas. Cada uma delas pode ser saboreada
lentamente. Tomado como pura forma, projeto em busca da beleza, seu desenho é marcante, com linhas ﬁnas e ﬂuidas, curvas
suaves, intersecções arredondadas, equilíbrios delicados no limite da física e temas geométricos que se repetem. Se você se
aproxima da peça realizada, vê o efeito que ela causa no espaço circundante, a harmonia entre os componentes, a paleta de
cores, a combinação elegante de materiais. Ao se aproximar um pouco mais, o que impressiona é o convite acolhedor ao toque
das mãos e do corpo, a generosidade das linhas que anunciam o conforto. Se chegar mais perto ainda, verá a engenharia dos
acabamentos. São detalhes construtivos perfeitos, numa equação desaﬁadora em que a espessura de cada componente sustenta
o máximo de peso possível para manter sua forma esguia, preservando o máximo possível de leveza. “Crio peças não para
protagonizar um espaço, mas para serem coadjuvantes. Meu design é fruto de um trabalho extremo de simpliﬁcação projetual e,
ao mesmo tempo, do ponto de vista da produção, minhas peças são muito detalhadas”. (texto por Mara Gama)

PRÊMIOS
2018

2014

Good Design Award Chicago - USA: poltrona CELINE

28º Prêmio Museu da Casa Brasileira: BANK table (1º Lugar)

IF Design Award: poltrona CELINE

W Design Awards: mesa de jantar DINN (Destaque)

2017

2013

Red Dot Design Award: cadeira MIA

IF Design Awards 2014: cadeira EASY e poltrona MAD

IF Design Award: cadeira MIA

Good Design Award Chicago - USA: cadeira EASY

31º Prêmio Museu da Casa Brasileira: Poltrona CELINE (2º

Brasil Design Awards: cadeira MILLA e poltrona MIRAH

Lugar)
31º Prêmio Museu da Casa Brasileira: Protótipo Papeleira 001

2012

para DECA (3º Lugar)

26º Prêmio Museu da Casa Brasileira: mesa DINN (1º Lugar)

31º Prêmio Museu da Casa Brasileira: Protótipo Banheira 001

Brasil Design Awards: poltrona EUVIRA

para DECA (menção honrosa)

IF Design Award 2013: poltrona MIRAH e cadeira MILLA

Brasil Design Award 2017: Cadeira MIA

German Design Award 2013 (NOMINEE): cabideiro LOOSE

Best in Show Ceramics of Brazil (Expo Revestir 2017)

Red Dot Product Design Award: cabideiro LOOSE e poltrona

categoria peças especiais: Coleção Jader Almeida para

EUVIRA

DECA
VII Prêmio Casa Claudia - Designer Homenageado

2011
Designpreis Deutschland 2012 (NOMINEE): poltrona LINNA e

2016

estante CLIP

Top XXI Prêmio Design Brasil: cadeira CLAD

IF Design Award 2012: poltrona EUVIRA

Restaurant and Bar Product Design Award: mesa de centro

25º Prêmio Museu da Casa Brasileira: banco BLADE (1º

TWIST

Lugar), banco PHILLIPS (1º Lugar) e cadeira PLATTA (2º lugar)

Prêmio Bienal Latino-americana de Diseño: cadeira CLAD

Good Design Award Chicago - USA: cabideiro LOOSE

(finalista)
Brasil Design Award: cadeira CLAD

2010

Good Design Award Chicago - USA: cadeira MIA, mesa de

Idea Brasil: CHEIG bench

jantar LEGG

Salão Design Casa Brasil: BOSSA chair

Best in Show Ceramics of Brazil (Expo Revestir 2016)

23º Prêmio Museu da Casa Brasileira: MATRIZ collection

categoria cubas: Cuba 001 da coleção Bamboo de Jader

(honorable mention)

Almeida para DECA
Grand Prix Architects and Interior Designers Award: Cuba

2009

001 da coleção Bamboo de Jader Almeida para DECA

Idea Brasil: poltrona IPANEMA
IDEA Awards USA: poltrona LINNA

2015

IF Design Award 2011: estante CLIP

29º Prêmio Museu da Casa Brasileira: cadeira CLAD (menção
honrosa), mesa de centro TWIST (menção honrosa)

2008

Good Design Award Chicago - USA: cadeira CLAD

22º Prêmio Museu da Casa Brasileira: cadeira BOSSA

IF Design Awards 2016: cadeira CLAD

(selecionada para acervo)

German Design Award (NOMINEE) – Cadeira EASY
German Design Award (NOMINEE) – Poltrona MIRAH
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