Assentos para Home Studios
Você já parou para pensar em quantas horas você passa sentado em seu estúdio
semanalmente?
Provavelmente muitas, não é?
E, embora você não se importe muito com isso no começo, eventualmente, você acaba
percebendo que poderá passar todas elas sentado confortavelmente ou não.
Se neste momento, sua sala está deixando a desejar no quesito “cadeira”, iremos
compartilhar com você nossa opinião sobre as 6 melhores opções de bancos, cadeiras e
outros assentos para home studios.

1. Exemplo de Cadeira para Escritório de Alta Qualidade
Provavelmente, 90% do tempo que você passa em estúdio,
você fica sentado na frente da sua mesa, correto?
Logo, faz sentido que você gaste uma parte do seu
orçamento em algo que você vai usar com tanta frequência.
Então, a primeira cadeira da qual iremos falar é a mais
tecnológica dos últimos 20 anos: a Herman Miller Aeron.
Se você ainda não conhece essa marca, ela é uma das
famosas start-ups da era “ponto com” da internet.
Mas ao contrário de muitas dessas empresas, que
rapidamente faliram, a Herman Miller tem prosperado desde
então, solidificando seu status como a empresa das “Cadeiras para Escritório mais
desejadas“.
Este modelo não é apenas legal, como também é muito confortável.
Suas opções de posicionamento são praticamente infinitas, significando que você pode
facilmente se alinhar no centro dos monitores de forma fácil e rápida.
Então, se você procura pela melhor cadeira, a Herman Miller Aeron é a escolha óbvia.
●

Clique aqui para conferir o preço.

Além da Aeron, a Herman Miller também fabrica algumas outras cadeiras de altíssima
qualidade que você talvez goste.
●

Herman Miller MIRRA – (Amazon)

●
●

Herman Miller EMBODY – (Amazon)
Herman Miller SAYL – (Amazon)

2. Exemplo de Cadeira de Escritório Acessível
É difícil negar que a Herman Miller faz produtos
de excelente qualidade. Porém, a menos que
você queira, você não precisa gastar R$4.000,00
para ter uma cadeira decente.
Existem várias opções ótimas custando entre R$
700,00 e R$ 1.000,00, com as quais qualquer
estúdio ficaria mais do que feliz em poder usar.
Mas cuidado, pois há modelos terríveis que
estão nessa faixa de preço. E, já que muitas
pessoas preferem comprar online, muitas vezes
não há como testá-los para ver se prestam ou
não.
Neste caso, a opção mais inteligente é confiar
nas avaliações dos usuários.
Entre as centenas de cadeiras disponíveis na
Amazon, estas 4 são as que possuem a maior
quantidade de análises positivas de
consumidores satisfeitos:
●
●
●
●

Boss Black LeatherPlus Executive – (Amazon)
High Back Executive PU Leather – (Amazon)
Office Star Space Professional – (Amazon)
Flash Furniture Mesh Chair – (Amazon)

Agora iremos explorar algumas opções para os músicos que frequentam o seu home studio.

3. Bancos de Bar
Para fins de
monitoramento, o conforto
de uma cadeira não
importa tanto quanto sua
funcionalidade.
Porque se você já tentou
gravar guitarras sentado
numa cadeira de escritório
sabe muito bem que não
dá certo, uma vez que os
apoios para os braços
atrapalham e, mesmo que
você os remova, as
dobradiças e o
estofamento da cadeira
são barulhentos demais.
É por isso que, para fins
de gravação, cadeiras
simples, sem partes
móveis, tais como os
bancos de bar, são bem melhores.
E, embora qualquer banqueta velha sirva, estes são os recomendados se você deseja
adquirir alguns modelos legais, eficientes e bonitos:
●
●
●
●

Fender stool – (Americanas/Buscapé/Submarino/Amazon/Thomann)
Gibson stool – (Amazon/Thomann)
Gretsch stool – (Amazon/Thomann)
Zildjian stool – (Amazon)

4. Bancos para Bateria
Não sendo destinados apenas para bateristas, os
bancos de bateria podem fazer o papel de cadeira
versátil para gravações em geral, já que:
●
●
●
●
●
●

São pequenos
São retráteis
São super resistentes
São super fáceis de ajustar
São giratórios
Incentivam a boa postura

Alguns multi-instrumentistas afirmam que são assentos ideais para gravação. Exceto por
um problema, os modelos mais baratos podem ser barulhentos.
●
●

Com as baterias acústicas isso não importa muito, porque os ruídos são inaudíveis
perto do estrondo causado pelo instrumento.
Com as baterias eletrônicas, isso importa menos ainda, já que se trata de um
instrumento não microfonado.

Mas com instrumentos menos barulhentos, como violão, por exemplo, até o menor dos
ruídos pode acabar saindo na gravação.
Felizmente, os modelos realmente bons são bem silenciosos, contanto que você aperte os
parafusos abaixo do assento periodicamente.
Entre os melhores modelos, estes são os 4 recomendados:
●
●
●
●

Roc N Soc – (Amazon)
Pork Pie – (Amazon)
Tama Ergo Rider – (Amazon)
DW Heavy Duty Air Lift – (Amazon)

5. A Pick n Glider Musician’s Chair
Sendo facilmente a cadeira mais inusitada da lista, a
Pick n Glider Musicians‘ Chair é uma das únicas
cadeiras projetadas especificamente para quem toca
guitarra.
Com seu suporte preto chapado, ausência de apoios
braçais e mecanismo de balanceamento lento e
estável, essa cadeira está se tornando, rapidamente, a
favorita entre muitos músicos de home studios.
Ela não deve ser usada para monitoração, porque seu
balanço prejudicaria o seu posicionamento entre os
monitores, mas para praticar, compor ou simplesmente
relaxar depois de uma sessão puxada, esta cadeira
pode ser uma ótima aquisição para o seu home studio.
Confira as diferentes opções de cores:
●
●
●
●

Tecido AREIA
Tecido VERDE
Couro MARROM
Couro PRETO

6. Puffs Gigantes
Na última escolha da lista,
recomendaremos uma
cadeira que a maioria dos
estúdios nunca usou, e
provavelmente, nunca
sequer considerou usar.
Já ouviu falar da marca
LoveSac? Ela fabrica um
modelo de puff que é
enorme e, muito
possivelmente, o assento
mais confortável já feito.
Mas ao contrário dos puffs comuns, que são feitos de plástico, o enchimento deste é de
material denso e similar ao das espumas acústicas.
No caso dos estúdios, a vantagem é que este modelo TAMBÉM serve como armadilha de
graves gigante. Se o vocalista deseja ficar à vontade com seu microfone condensador, ele
pode fazê-lo tendo até 90cm de absorção bem atrás de sua cabeça.
Supondo que você tenha gostado da ideia, confira o que recomendamos:
Embora a LoveSac seja a melhor marca, seus produtos geralmente são vendidos em lojas
de varejo por preços muito mais caros.
Então, ao invés disso, confira algumas versões mais baratas que recomendamos e que são
tão boas quanto:
●
●
●

Comfort Research 4 FT LRG – (Amazon)
Comfort Research 6 FT XL – (Amazon)
Comfort Research 7 FT XXL – (Amazon)

