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S abe aquela máxima de que o povo de 
Minas Gerais trabalha em silêncio?  
É assim que eu vejo a produção dos 

mineiros Flávia Araújo (30) e Felipe Vargas 
(31) em conjunto com o baiano Fernando 
Fernandes (32), arquitetos e fundadores do 
escritório de criação F Studio. Escolhi falar 
deles aqui porque acredito que o jovem trio  
é promissor por sua visão do que é essencial 
na arquitetura e no design. Donos de um  
traço discreto, eles concebem projetos que  
se integram com o ambiente de maneira  
quase imperceptível, mas com um resultado 
esplendoroso nada óbvio. A história dos três 
amigos começou na cidade mineira de Juiz de 
Fora, onde iniciaram o curso de Arquitetura. 
Mas foi em um reencontro no Rio de Janeiro, 
influenciados pelo ambiente fabril da antiga 
Fábrica Bhering, hoje um reduto de criativos, 
que decidiram montar um co-working que 
abrigava o F Studio, uma loja de móveis 
vintage e um ateliê de moda. O espaço era 
dividido por uma estante de ferro reutilizado 
desenhada por eles. E a peça fez tanto  
sucesso que, a partir daí, eles iniciaram  
o desenvolvimento de outros produtos.  
“O desenho de mobiliário tomou uma proporção 
enorme em nossas vidas”, me disse Fernando. 
“Estamos cada vez mais tentando simplificar a 
forma para ter como essência a função. Mas sem 
abandonar a estética. Gostamos do móvel como 
um organizador. Pensamos a peça usada em 
todos os ambientes e interpretada pelo usuário.” 
Em novo desafio comercial, agora na capital 
paulista, Flávia, Felipe e Fernando dividem 
uma bela casa, que é, ao mesmo tempo, 
residência e escritório de arquitetura e design.

O trio de arquitetos Flávia 
Araújo, Felipe Vargas  
e Fernando Fernandes 
são os fundadores do 
promissor escritório  
de criação F Studio. 
Donos de um traço 
discreto, concebem 
projetos que se integram 
com o ambiente  
de maneira quase 
imperceptível. Embora a 
história dos três amigos 
tenha começado na 
cidade de Juiz de Fora, 
passando depois pelo  
Rio de Janeiro, eles estão 
localizados atualmente 
na capital paulista em 
uma casa que funciona 
como residência, 
showroom e escritório  
de arquitetura, design 
de interiores e desenho 
de mobiliário.
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