
Enquanto mostra a evolução nas formas do
conceito de viver bem, o evento se consolida
como um grande negócio l Por Carlos Franco

sala para a televisão e o som, a tela de plasma, o ar-
mário que tem cama, mesa, cozinha, guarda-rou-
pa, lavabo e escritório, a madeira no lugar do carpe-
te, o piso frio e o hidráulico no lugar da madeira, a

garagem com sala de estar, a varanda com churrasqueira, o
piso de vidro e o de plástico, a explosão da luz e a sua dilui-
ção, o vaso sanitário em forma de trono, a goiabeira no cen-
tro do jardim e o jardim no aquário de vidro da escada. Em
vinte anos, a Casa Cor, maior evento de arquitetura e deco-
ração do país, dita as tendências da indústria, do varejo e dos
profissionais que giram em torno do viver bem do brasilei-
ro em qualquer espaço.

Agora, esse projeto bem-sucedido, que nasceu em 1987,
arrisca a Suécia (setembro) e o Panamá (junho), depois de
uma experiência de oito anos no Peru e de ter lançado, este

ano, o Casa Hotel, com o qual ocupou 38 suítes do World
Trade Center (WTC Hotel), em São Paulo, projetadas por
quarenta escritórios de arquitetura, design e decoração, e
que atraiu, entre os dias 1.° e 18 de março, 10 mil visitantes.

Mais que um evento de tendências, a Casa Cor é um ne-
gócio, com números que podem parecer, numa primeira
avaliação, menos reluzentes que um lustre de cristal Swa-
rovski, mas, como esse objeto, ela irradia seu brilho em vá-
rias direções, tem a força inegável da propagação e de trans-
formar idéias em contratos e protótipos em produção em
série. Faz girar, assim, bilhões de reais em material de cons-
trução, móveis, eletrodomésticos e tudo o que pode ter um
espaço residencial, industrial, comercial, público ou de la-
zer a cada ano. Não que todos esses espaços ganhem o mes-
mo tom de uma Casa Cor, mas é ela a vitrine principal des-
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Casa Cor

sã indústria, tanto em São Paulo como em treze outras re-
giões do país que realizam o evento em regime de franquia.
Hoje existem edições de Casa Cor em Brasília, Rio de Janei-
ro, Paraná, Rio Grande do Sul, interior do Estado de São
Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Ceará e
Espírito Santo. Só no ano passado a Casa Cor exibiu pro-
dutos de 1,7 mil empresas e movimentou mais de 100 ve-
zes esse número em profissionais ligados ao setor de arqui-
tetura e decoração e público "leigo". Essa força propagado-
ra é o alicerce da Casa Cor, presidida por Felipe A. Camar-
go e comandada por Roberto Dimbério, uma espécie de
maestro de uma orquestra que envolve patrocinadores, for-
necedores, arquitetos, decoradores, paisagistas, artistas plás-
ticos, jornalistas, fotógrafos, engenheiros, eletricistas, bom-
beiros hidráulicos, pedreiros, serventes, marceneiros, pin-
tores e uma infinidade de outros profissionais.

Com mãos firmes mas sempre com o sorriso dos ven-
cedores estampado, Dimbério diz que, só este ano, o even-
to em São Paulo deve envolver o trabalho de 3 mil pessoas
durante a obra, mais 84 arquitetos, paisagistas e designers
de interiores, que vão transformar a Arquibancada 2 do
hipódromo de São Paulo, no Jockey Club, num condomí-
nio de luxo com 11 mil metros quadrados de área útil e
5.150 metros quadrados de área construída divididos em
67 ambientes. Uma ousadia que irá custar cerca de R$ 6 mi-
lhões, sem contar a cessão de uso de quadros e obras de ar-
tes por antiquários e lojas de design, que pode jogar esses
valores para a estratosfera. Tudo para uma exibição que
vai do dia 29 de maio até o dia 9 de julho, empregando
mais de 400 pessoas entre garçons, seguranças, jardineiros
e profissionais de manutenção e com a expectativa de atrair



mais de 100 mil visitantes — no ano passado foram 90 mil.
Para ter o nome associado à Casa Cor, marcas como De-
ca, GM, Credicard Citi, Luxaflex, Semp Toshiba, Comgás,
Ox Cosméticos, Sky, Gyotoku, Henkel, H2OH, Florense e
Casa Cláudia pagam de R$ 750 mil (a cota nacional) a R$
175 mil a cota apenas para São Paulo.

O diretor da italiana ValCucine para a América Latina, Lú-
cio Albuquerque, garante que vale a pena para as empresas
participar do evento. Ele, que já foi da Forma, cedeu móveis
e luminárias de design para participantes e, como designer
de interiores, assinou um dos espaços (o fumoir) da Casa
Cor 2005, diz que "a Casa Cor permite ao público e aos es-
pecialistas terem uma experiência com o produto no am-
biente em que ele, de fato, será usado". O que, atesta Albu-
querque, é essencial para a vitalidade de uma marca e sua
propagação. Como profissional, ele diz que participar do
evento ajuda a atrair novos clientes e a provar ao mercado
que um determinado profissional faz parte da elite que es-
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tá desenhando o estilo de viver do brasileiro em sintonia
com as tendências mundiais, sem perder o foco nos produ-
tos locais. O condomínio que abrirá as portas na Arquiban-
cada 2 do hipódromo de São Paulo será composto de estú-
dios, um apartamento de cobertura, áreas comuns, como
lounges, praças de convivência, wine-bar, boulangerie, lojas
do MAM, da Casa Cor, do Lar Escola São Francisco, livra-
ria, tabacaria, casa de doces, casa do café e do pão de quei-
jo, casa do chocolate, joalherias e jardins.

Os estúdios, assinados por João Armentano, Robeto Mi-
gotto, Ruy Ohtake, Léo Shehtman, Fernanda Marques, Da-
do Castelo Branco, Ieda, Silvio e Carina Korman, serão pa-
ra famílias com necessidades distintas. Um dos destaques é
o apartamento de cobertura, que terá uma vista privilegia-
da do skyline da cidade. O condomínio de luxo traz ainda
uma Cozinha Club, projeto do arquiteto Marcelo Rosen-
baum, que promete ser uma das sensações da mostra, com
uma área de 200 metros quadrados.

E, ao contrário de uma São Paulo Fashion Week, que
lança as novidades do mundo da moda e também ajuda a
alavancar a cadeia de produção da indústria têxtil e de
confecção, tudo na Casa Cor está para ser feito, não exis-
te um espaço pronto à espera das modelos e do público.

O ladrilho que voltou a
brilhar no espaço interno

Da união de pigmentos de tinta, uma camada de cimento

seco e outra de argamassa de concreto, com as pequenas pla-

cas resultantes dessa fusão mergulhadas na água, surgiu por

mãos de artesãos mouros e bizantinos o ladrilho hidráulico.

Hoje, um luxo que está presente não apenas em muitas igre-

jas do século 19, casarões coloniais, palácios e castelos, mas

também em pequenas varandas de apartamentos, salões, co-

zinhas, bares e restaurantes.

O empresário André Cunha, de 40 anos, sócio da Brasil

Imperial, diz, com convicção, que foi a Casa Cor a respon-

sável pela propagação do uso do ladrilho hidráulico no es-

paço diminuto de apartamentos em São Paulo e nas demais

capitais. Em 2004, conta Cunha, o arquiteto Sig Bergamin

bateu na porta da sua empresa, na Freguesia do Ó, Zona

Norte de São Paulo, uma das mais conceituadas desse seg-

mento, com a solicitação para que participasse do espaço

que iria criar na Casa Cor daquele ano.

"Topamos na hora. Foi uma grande oportunidade de di-

vulgação do trabalho, e o ambiente criado pelo Sig Berga-

min logo se transformou no nosso principal cartão de visi-

tas e as encomendas cresceram, as do próprio Sig (casa da

família Coelho da Fonseca, do publicitário Nizan Guanaes,

Condomínio Fazenda da Grama e o Restaurante Gabriel, na

badalada e paulistana Rua Gabriel Monteiro da Silva) e de

outros arquitetos, como William Simonato, Maraí Arthur

Rosas, Antônio Scarpa, Robert Toffolli e Claudia Mastran-

gello". Outro projeto que Cunha destaca é o de Paulo Men-

des da Rocha para a residência de Ideo Arcushin, um apai-

xonado pelos ladrilhos hidráulicos.

Cunha, que passou a conviver com a arte dos ladrilhos

quando tinha 25 anos e ingressou na Lince, pequena fábrica

da família na cidade mineira de Uberaba, onde nasceu, diz que,

há seis anos, vislumbrou a possibilidade de abrir uma fábri-

ca em São Paulo. Com o sócio Piero Cosulich, criaram a Bra-

sil Imperial, que hoje emprega vinte funcionários e produz

mensalmente cerca de 20 mil peças — o formato padrão é o

20 x 20 centímetros — de mais de 400 tipos de piso e ladri-

lho hidráulico, incluindo os de porcelanatto, rusticatto e ris-

catto. O preço varia de R$ 49 o metro quadrado do ladrilho

hidráulico liso a R$ 119 o metro quadrado do ladrilho com

duas cores e R$ 169 o de seis cores, com desenho padrão.

Para os exclusivos, o preço é a combinar, afinal a forma que

dará origem ao design pode ser eliminada, se o consumidor

pagar por isso. O luxo tem seu preço.
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Para os arquitetos Lúcio Albuquerque e
Brunette Fracarolli, a Casa Cor é uma
oportunidade para ousar, coisa que Sig
Bergamin fez no living acima em 1996

Pega-se um espaço e o transforma em
outro, em vários outros, onde passam
a habitar projetos ousados, outros me-
nos, mas todos com uma identidade,
lançando novos produtos e novas so-
luções para o viver bem e também no-
vos nomes da arquitetura, do paisa-
gismo e do design de interiores.

Dimbério ressalta o papel que a Casa Cor vem tendo, ao
longo dos anos, na recuperação de espaços importantes da
cidade, como a Cinemateca, a Febem (Pacaembu), o Hos-
pital Maternidade Matarazzo (Bela Vista), o Ambulatório
do Jockey Club e, agora, a sua tribuna de número 2. Ele só
lamenta que alguns desses imóveis, depois de recuperados,
acabam por não ganhar novamente vida, seja por conta da
legislação de zoneamento urbano, seja por ações de mo-
radores vizinhos aos prédios. "É uma pena ver o prédio da
Febem, que recuperamos por inteiro, sem uso, assim co-
mo o Hospital Matarazzo. O importante é que a nossa par-
te nós fizemos, esses ambientes ganharam jardins, paredes
novas e projetos de circulação assinados pelos maiores

nomes da arquitetura e do de-
sign de interiores".

Carolina Szabó, que durante
onze anos presidiu a associação
brasileira que reúne profissio-
nais de design de interiores, a
ABD, e que participou do pri-
meiro Casa Cor, em 1987, e to-
mou gosto pelo projeto, diz
que, além da recuperação de
importantes espaços urbanos,
o evento contribui decisiva-
mente para a profissionalização
do segmento. "Saiu de cena a
pessoa que tinha apenas bom
gosto e sabia comprar objetos
para decoração e entrou em ce-
na o profissional, que desenha
o projeto, lida com outros pro-
fissionais e entrega o espaço
renovado." Da varanda do es-
paço que ocupa este ano no
Jockey, o skyline da cidade é

uma prova da vitalidade da construção ci-
vil, com mais gente comprando espaços e
precisando, dentre deles, viver com confor-
to. E conforto é também tecnologia. Tanto
que a Semp-Toshiba leva para esta edição
todos os lançamentos que pretende apresen-
tar ao mercado nos próximos meses. São qua-
se 100 produtos, entre os quais o Spectra, um
equipamento de convergência digital que reú-
ne, num só aparelho, computador, som, rádio,
TV, DVD e gravador de DVD. A empresa, fru-
to dejoint-venture dos brasileiros que contro-
lam a Semp (a família Renel) com a japonesa

Toshiba, também lançará no evento a linha Regza de LCD,
com modelos de televisores em 26,32 e 37 polegadas, mais
aparelhos de HD-DVD, que é o DVD em alta resolução de
imagem, e na área de computadores o GAME PC, um com-
putador com performance para jogos avançados e toda a pa-
rafernália com a qual nem a família Jetson, os corresponden-
tes futuristas dos Flintstones, sonharia viver rodeada.

Dimbério diz que, desde a primeira edição, a Casa Cor
mostrou a que veio, e por isso, cresceu. "Foi a primeira vez
que se pegou uma casa para se mostrar as possibilidades
que poderiam ser oferecidas para diversos ambientes. Tudo
num só local, com identidades e estilos inovadores, algu-
mas vezes ousados, como o trono no banheiro que Bya Bar-
ros pôs na edição de 1998 da Casa Cor ou a garagem multi-
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uso que João Armentando ambientou em 1996, para no ano
passado pôr em um único móvel tudo o que uma casa pre-
cisa ter, da cozinha, ao guarda-roupa, passando pelo escri-
tório, a pia, a máquina de lavar e tudo mais." Foram criações
que abriram espaço para que as empresas se aproximassem
mais do evento, tanto que foi nele, pelas mãos de Brunette
Fracarolli, que o brasileiro viu pela primeira vez um home
theater, a sala de televisão e som, que depois seria comple-
mento e parte importante da casa.

Brunette Fraccarolli diz que a não existência de um clien-
te — que na vida real tem (e exerce) todo o direito de fazer
pedidos e impor restrições — permite ao profissional ousar
nos projetos criados para a Casa Cor."É uma conjugação de
fatores a favor do projeto. O profissional pode e deve ousar.
Os fornecedores querem que o público tenha uma expe-
riência com o novo, no ambiente para o qual ele foi projeta-
do. Os móveis e os objetos podem ser conceitos, e na maio-
ria o são, e isso tudo contribui para ambientes inovadores."
Ela mesma lança este ano um desafio: uma parede belíssi-
ma, que é feita, acredite, de garrafas pet. Mas se hoje empre-
sas como a Gyotoku aproveitam a Casa Cor 2007 para lan-
çar produtos, neste caso pisos que parecem madeira rústi-
ca e outros que imitam o metal, outras, como Forma, Arte -

dim Europa, em São Paulo, atraindo 6,7 mil visitantes. A Ca-
sa Cor cresceu tanto em tamanho e infra-estutura que, em
2000, foi comprada pelo fundo de private equity do Banco
Pátria (que a deve passar à frente dentro de três ou quatro
anos), e, desde então, passou a crescer ainda mais. Lançou
novos nomes no mercado, especialmente em 1990, quando
o Plano Collor carregou a poupança de muitos e apenas no-
vos arquitetos e decoradores decidiram entrar para o pro-
jeto, sem medo de se expor, diz Dimbério. Fernando Piva,
que é da nova safra, diz que a Casa Cor é uma experiência
única, que possibilita que o profissional exiba seu trabalho
como ele deve ser, sem inteferências, ao mesmo tempo que
defende que, quando se trata do lar de alguém, a palavra fi-
nal tem de ser de quem vai viver nele.

Olga Samila, diretora de redação da revista especializa-
da em decoração Viver Bem, da Editora Peixes, arremata
e diz que a Casa Cor lança os nomes, as tendências, mas
que é em casa, numa casa habitada, que tudo isso pode ou
não fazer sentido, ou mesmo virar outra coisa. "A Casa
Cor é uma sugestão, um caminho que aponta o que de
melhor está sendo feito e criado, os lançamentos de pro-
dutos, e, a partir dela, cada um ajusta isso ao seu orça-
mento, ao seu gosto."

O evento procura criar ambientes onde o viver bem, e em
harmonia, com o espaço urbano e a natureza é uma regra

facto, Etna, Trussard, Daslu, emprestam seus produtos para
que ganhem notoriedade nesses ambientes.

A estréia de Casa Cor, no entanto, foi marcada por enor-
me desafio, abraçado pela brasileira Yolanda Figueiredo e
pela argentina Angélia Rueda. Em viagem a Buenos Aires, as
duas foram convencidas pelos amigos Ernesto Del Castilho
e Javier Campos Malbrán a realizar no Brasil algo semelhan-
te à Casa Foa, da Fundação Oftalmológica Argentina, que,
desde 1985 e como evento beneficente, era referência e pon-
te entre arquitetos, decoradores, fornecedores e público.

Como ninguém deve fugir de um desafio para dar um pas-
so à frente, as duas amigas chegaram ao Brasil e trataram de
procurar uma casa na qual pudessem expor o trabalho que 25
grandes nomes da arquitetura e decoração faziam em sepa-
rado e que assim poderiam compor um conjunto e um mo-
saico de idéias num único local. "O início foi penoso. Os pro-
fissionais logo entenderam a proposta, mas conseguir uma ca-
sa para a realização do evento e a colaboração dos fornecedo-
res despendeu muita conversa de nossa parte", relata Angélia
nos documentos que espelham a memória desse projeto.

Em 9 de junho de 1987, porém, era inaugurada a primei-
ra Casa Cor, na bela propriedade da família Forbes, no Jar-

A dupla Fred Benedetti e Fernanda Abs recorreu a qua-
tro tipos de pedra para criar uma bela varanda. A maté-
ria-prima fornecida pela Belas Artes empresta um colori-
do que os arquitetos acreditam possa se tornar uma ten-
dência. Já Dado Castello Branco buscou em móveis com
grife e em uma adega da Art des Caves a solução para um
espaço requintado, de luxo. Dimbério endossa e diz que o
papel da Casa Cor é o de revelar tendências, de refletir a
arte de morar, fazendo uso das inovações, dos novos ma-
teriais e das novas criações da indústria. E, de quebra,
contribui em bilheteria para obras sociais. "Hoje, ser res-
ponsável e ético é uma exigência dentro e fora de casa."
O dono da casa sabe o que está falando, afinal, a Casa Cor
procura criar ambientes onde o viver bem e em harmonia
com o espaço urbano e a natureza é uma regra, que a ca-
deia de produção das indústrias da construção civil, mo-
veleira, de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, pisos, vi-
dros, metais parece amadurecer a cada dia na prática, co-
mo parte do seu DNA. Caso contrário, as portas do mer-
cado global e até local se fecham, e as da Casa Cor querem
ainda por muito tempo se manter abertas às novidades e
às exigências da arte de viver e morar bem. 0
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