
Movimento Um constrói
imóveis para descolados

Divulgação

por Paulo Macedo

uando deixou a atividade pu-
blicitária há cerca de quatro

anos, após 25 anos de carreira e
como presidente da Lowe para a
América Latina, o executivo José
Eduardo Cazarin teve ano sabá-
tico, o suficiente para identificar
o mercado imobiliário como sua
nova posição profissional. Foi as-
sim que surgiu a Axpe imobiliá-
ria sem corretores convencionais,
daqueles que usam os clichês
básicos, como área construída,
piscina, quadras, área infantil,
espaço gourmet e preço. Suas
ofertas contemplavam e contem-
plam clientes interessados em re-
sidências e escritórios assinados
por arquitetos renomados com
interiores diferenciados e custo-
mizados.

Agora, Cazarin quer levar o
mesmo raciocínio para a área de
incorporação. O empresário está
lançando a Movimento Um, que
terá como orientação mercado-
lógica a construção de imóveis
com perfil descolado para clien-
tes igualmente descolados. Caza-
rin define esses tipos de imóveis
como "edifícios construídos em
escala humana". Sua inspiração
veio de experiência própria. Que-
ria vender apartamento que ori-
ginalmente era de três quartos
e passou a ter um só, como um
loft. Os corretores não tinham
apelo de venda para um produto
sem "features" óbvios.

"A Movimento Um propõe a
vida em edifícios menores, com
poucos moradores, que compar-
tilhem uma visão parecida de

Cazarin: arquitetura que será admirada daqui a 100 anos

mundo. É como morar numa vi-
la, ou em um daqueles cobiçados
predinhos do bairro de Pinheiros,
em São Paulo, só que com mais
espaço, segurança e modernida-
de. Acreditamos que um edifício
não pertence apenas a seus mora-
dores, mas à cidade e às pessoas
que vivem e trabalham em seu
entorno. Oferecemos uma arqui-
tetura que será admirada daqui
a 100 anos", disse Cazarin, que
contratou o estúdio de design EC,
do diretor de arte Valdir Bianchi,
para produzir o folder de lança-
mento da Movimento Um e que
também será responsável pela
comunicação da empresa. "Não
vamos fazer publicidade con-

vencional, mas ações virais para
atingir diretamente nosso públi-
co-alvo. A EC vai cuidar desses
trabalhos", acrescentou.

Os primeiros lançamentos
estão agendados para 2008. Um
deles está sendo construído no
bairro da Vila Madalena, em São
Paulo. "Enquanto o mercado er-
gue verdadeiras cidadelas fortifi-
cadas que isolam seus moradores
da cidade, a Movimento Um pro-
cura terrenos nas proximidades
dos bairros em que as pessoas
gostam de trabalhar e se diver-
tir. Porque não faz sentido morar
na melhor cidade brasileira sem
aproveitar o que ela tem de bom",
finalizou.
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