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Focar nos desejos dos "turistas de consumo" e nas necessidades de um executivo em viagens de 
trabalho, por meio do design e do luxo. Essas são as propostas do Casa Hotel 2008, mostra 
direcionada para o segmento hoteleiro que chega à sua segunda edição, no World Trade Center 
(WTC), em São Paulo.  
 
Com ambientes assinados por 44 profissionais, a exposição traz talentosos participantes da 
mostra Casa Cor Brasil, além de cinco nomes do design mundial, atuantes das Casas Cor Panamá, 
Peru e Suécia, que transformaram a linguagem rígida dos quartos de hotéis em espaços 
amigáveis e confortáveis.  
 
Seguindo a tendência do hotel-design, o Casa Hotel apresenta este ano 36 espaços que reúnem 
as mais variadas linguagens de decoração em um único endereço. Os ambientes criados 
contemplam home offices para empresários que costumam estender a jornada de trabalho; 
espaços para relaxamento, com hidromassagem vertical; além de pequenas salas charmosas e 
aconchegantes, que estimulam o convívio social num espaço que costuma ser sisudo por 
natureza.  
 
Em suas pesquisas para a criação do Casa Hotel, Roberto Dimbério, diretor do evento, observou 
que, além do turista de negócios, São Paulo tem recebido cada vez mais um tipo de turista que 
vem à capital para o consumo de luxo. "Mais do que o público executivo, estas pessoas esperam 
um ambiente impactante quando procuram um lugar para se hospedar, assim como costumam 
fazer os turistas que vão a Paris, por exemplo", destaca. Esta linha de pensamento fez com que 
chamasse profissionais "antenados", como observa Dimbério.  
 
"Quando recebi o convite, percebi que a regra básica deveria ser a praticidade. Isso sem que 
perdesse de vista uma certa estética que agrada aos olhos. Mesmo que haja uma moda em 
decoração e arquitetura, a idéia do Casa Hotel é fugir das ditaduras do clássico, do rústico, do 
contemporâneo", diz Marina Linhares, decoradora responsável pelo living da suíte presidencial, 
espaço criado em um cômodo de 510 metros quadrados no 16 andar do WTC.  
 
Além do nome de Marina Linhares, o ambiente leva as assinaturas de Esther Giobbi, Gustavo 
Motta, Camila Viera Santos, Bebel Alves de Lima, Marí Aní Oglouyan, Mara Chap, Marta Sá 
Oliveira, Nide Barros Barreto e Marcelo Novaes. Neste andar de ambiente de luxo máximo, 
também foram desenvolvidas outras quatro suítes duplas e uma simples.  
 
No quinto andar, encontram-se, ainda, 20 suítes criadas por nomes como Ana Paula Massote 
Rohlfs, Carolina Nóbrega e Gustavo Assunção, Consuelo Jorge, Eduardo Mourão, Fabiano 
Hayasaki, Fernando Piva, Francisco Calio, João Armentano, Júlia Cruz, Lia Siqueira, Luís Humberto 
Carvalho, Marçal Barros, Mariana Albuquerque, Mariana Cartaxo, Márcia Muller, entre outros.  
 
Dimbério conta que a edição deste ano tem como atrativo a participação inédita de nomes 
internacionais como Thomas Herrström e Jonathan Kim, a dupla de designers Narrativ (Suécia); 
Nelba Gálvez Alvarez, Gladys Escoffery e Anabella Olivardia de Celis, do Panamá; e Mari Cooper, 
do Peru.  
 
"Como na primeira edição do evento - em que foram criados 38 apartamentos, decorados por 40 
profissionais -, os ambientes ficam disponíveis para o público em geral. Basta fazer a reserva pelo 
site do WTC", observa Dimbério. Ou seja, os ambientes apresentados não são cenários. Logo após 
o encerramento da mostra (em 16 de março), os quartos decorados podem ser ocupados. "A suíte 
presidencial custa, por exemplo, R$ 14 mil a diária."  
 



Ele ressalta que uma das sensações deste ano é a suíte criada por Fabiano Hayasaki, que 
homenageou os 100 anos de imigração japonesa. "Procurei traduzir os cerimoniais nipônicos por 
meio de móveis típicos do país e de pequenos detalhes que contam a história da imigração, como 
um painel com palavras muito usadas pelo povo japonês no Brasil, saúde, paz, amor, harmonia e 
prosperidade".  
 
Para Dimbério, tanto o ambiente de Hayasaki quanto os outros, tem como proposta mostrar a 
evolução da hotelaria. "Hoje, o público não quer espaços impessoais, uns iguais aos outros. 
Espera se hospedar em ambientes discretos, mas, ao mesmo tempo, fervilhantes", diz Dimbério. 
"Se fosse empresário da área, correria para criar um hotel-design."  
 
"Por meio do Casa Hotel, é possível ressaltar nossa proposta de hotelaria que combina luxo e 
exclusividade a serviços de alto padrão e uma série de facilidades para quem vem a São Paulo", 
afirma Carlos Eduardo Hue, gerente-geral do WTC Hotel.  
 
Além das suítes, o lobby do hotel, com 700 metros quadrados, também foi redecorado, com 
projeto de Silvana Mattar. O spa, construído na área de lazer, foi concebido por Gustavo Horta.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 mar. 2008, Plano Pessoal, p. C8. 


