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Grife internacional na área de construção está perto conquistar seu primeiro projeto no Brasil.  
 
Empresa de design fundada por Philippe Starck em 1999, yoo se escreve com letras 
minúsculas e refere-se a you, o cliente. O lema da empresa é: "você tem o que você quer". 
Para isso, o designer francês montou um "dream team": Jade Jagger (filha de Mick Jagger), 
Anouska Hempel, Marcel Wanders e Kelly Hoppen. Essa turma estrelada bola projetos 
residenciais, comerciais, hotéis e produtos junto a uma equipe fixa de arquitetos, decoradores 
e designers.A marca yoo batiza a maioria dos projetos. O escritório já projetou o yoo Phuket, 
um resort em Phuket, na Tailândia; yoo Nordelta, um edifício residencial em Buenos Aires; yoo 
Punta del Leste, um residencial no balneário uruguaio; The Jade, um prédio também 
residencial em Nova York; yoo Tel Aviv, duas torres de apartamentos; o Jia, hotel em Hong 
Kong, entre outros. 
 
O diferencial da yoo é unir "criatividade, marketing e visão de investidor". John Hitchcox, sócio 
de Starck, é um empresário da área de incorporações. Portanto, o objetivo é entregar um 
pacote completo: empreendimento com boa rentabilidade, decoração, arquitetura e mobiliário 
primorosos, projetos de marketing e branding. "Não há nenhuma outra oferta como yoo na 
indústria", afirma Julieann Humphryes, diretora do estúdio desde 2004. Yoo já deixou sua 
marca em 27 cidades e tem escritórios em Londres, Hong Kong e Miami. 
 
Julieann virá a São Paulo para participar do Fórum Internacional de Arquitetura e Construção, 
na ExpoRevestir, dia 22 de março. Ela dará uma palestra sobre design de interiores, branding 
e marketing, e contará sobre as "conclusões" da yoo. Também quer conhecer um pouco mais 
sobre o Brasil, país que, segundo ela, está prestes a fechar um contrato. "Estamos na 
iminência de assinar um projeto no Brasil, não posso dizer mais do que isso no momento. Mas 
estamos muito animados para trabalhar em um país com uma cultura tão rica, vibrante e 
descontraída. Esse estilo de vida realmente se encaixa com o modo de vida da yoo." A 
arquiteta deu a seguinda entrevista ao Valor: 
 
Valor: O nome yoo refere-se a you. Isso significa que os projetos são mais personalizados? 
 
Julieann Humphryes: Quando Philippe Starck fundou a yoo, ele criou quatro grupos de 
estilo: Clássico, Cultural, Minimalista e Natural, que permite aos clientes escolher aquilo que 
melhor combina com seu gosto pessoal. Nosso conceito é ajudar as pessoas a criarem suas 
casas, usando sua própria imaginação, mas com assistência nossa, se precisarem.  
 
Valor: O que é importante para a moradia moderna hoje? 
 
Julieann: Como lidamos com pessoas com vidas muito ocupadas, espaços que facilitem a 
interação entre as pessoas queridas é muito importante. Nós também somos reconhecidos 
pela criação de áreas comuns. Muitos desses projetos estão em áreas de grande concentração 
urbana, onde as pessoas mal conhecem seus vizinhos, então nós nos concentramos em 
desenhar áreas comuns práticas e deslumbrantes que permitam os moradores interagirem. 
Queremos ajudar a construir um senso de comunidade.  
 
Valor: Yoo é uma empresa mundial. Quais as vantagens e desvantagens disso?  
 
Julieann: Nós apenas vemos vantagens e oportunidades. Trabalhamos com diversas pessoas 
e culturas em todo o mundo. O importante quando desenhamos um projeto é ter um profundo 
entendimento da cultura e costumes locais e levar isso para o projeto para que ele se torne 
importante e único para a comunidade. Isso inclui considerar o feng shui na Ásia, colocar um 
bidê em todos os banheiros no nosso projeto na Argentina...  
 
Valor: A proposta é ser mais do que uma empresa de design? Ser uma marca de lifestyle é o 
objetivo?  
 



Julieann: Yoo pode ser vista muito mais como uma filosofia de estilo de vida do que uma 
empresa que projeta residências. Nosso primeiro livro "Interiores by yoo" foi traduzido em 
quatro línguas e vendeu 30 mil cópias internacionalmente, o que nos deixou bastante 
impressionados. Queremos desenhar uma bicicleta. Ou seja, há inúmeras possibilidades para 
nos no futuro.  
 
Valor: Como é trabalhar com Philippe Starck? 
 
Julieann: Philippe é um dos maiores designers do mundo e é um privilégio poder trabalhar ao 
lado dele para trazer seus conceitos para a nossa vida. O que também é especial sobre o 
trabalho com Philippe é que cada vez que inicia um novo projeto, a conclusão é sempre 
diferente. Nós nunca nos repetimos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25, 26 e 27 fev. 2011, Eu & Investimentos, p. 
D14. 


