
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá!  

Apesar da nossa marca ser VanFil (Vanessa Filgueiras), somos um casal, o Luan (turismólogo, 

que trabalhou por anos em agências de viagens e hotéis e que descobriu o amor por café e a 

paixão pelos animais – sim, hoje ele também é dog walker e pet sitter) e a Vanessa (publicitária, 

que trabalhou por 10 anos com marketing em grandes bancos).  

Em 2015, exaustos do mundo corporativo e questionando o sentido de tudo, resolvemos mudar 

nosso estilo de vida, dando mais atenção para o universo à nossa volta e querendo ter tempo de 

aproveitar o que realmente nos importa. 

 

Criamos o Ateliê a partir dos quadros, paixão da Vanessa que vem desde a infância, e por isso a 

empresa leva o nome dela. No decorrer do caminho juntamos essa paixão com a fabricação dos 

coadores de café individual, que já era feita pela família do Luan, unindo família, terapia, aroma 

e arte em uma coisa só. 

 

Ao longo do tempo fomos incluindo produtos em nosso portfólio para agregar valor ao coador, 

culminando com o lançamento do nosso próprio café em 2017. 

 

Buscamos produtos sustentáveis, e reutilizáveis, que tragam benefícios para a natureza e 

economia para as pessoas, além de resgatar os costumes de antigamente de parar para prosear 

e admirar as coisas simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muita gente pergunta o que mandalas (nosso foco hoje 

na parte de quadros) e café tem em comum e por que 

não separamos em duas empresas/marcas diferentes. 

Pois bem, mandalas são elementos de atração de boas 

energias, muitas vezes usadas como terapia.  

 

Algo que fazemos ou contemplamos por algum tempo, 

sem se preocupar com os minutos passando ou com os 

acontecimentos ao redor, e nos faz pensar na vida e 

meditar. É algo atemporal e temporário, pois retrata o 

momento e desperta emoções.  

 

O café também é assim... aquele cheirinho que traz 

lembranças e sentimentos à tona... a prosa ao redor da mesa sem ver o tempo passar.... A 

renovação e ânimo que essa bebida nos dá e a surpresa de cada xícara ser diferente da outra. 

 

É isso, nossa missão é resgatar boas lembranças, a simplicidade, a alegria das cores e levar 

boas energias à vida e à casa das pessoas, seja com um quadro ou com uma xícara de café. É 

isso que nos move e nos faz feliz. 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Coadores de café, acessórios para café  
e quadros exclusivos 

 

www.atelievanfil.com.br 

 

Vila Leopoldina, São Paulo – SP 

Whatsapp: (11) 2373-6794 

Telefone: (11)99531-6794 

E-mail: atelievanfil@gmail.com 

facebook.com/atelievanfil 

instagram.com/atelievanfil 
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