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Na Serra do Mar, 74 se perdem
em 1 ano em trilha proibida

Perigo

Metrópole
Temporais deixam pelo
menos 10 mortos no RS
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“Mais do que uma casa bonita, o
consumidor de classe C sonha
com a decoração que aparece na
novela da Globo”, diz o arquite-
to Guto Requena, ex-pesquisa-
dor do Núcleo de Estudos de Ha-
bitares Interativos da Universi-
dade de São Paulo (USP). “E es-
sa geralmente não é a proposta
que um arquiteto ou design de
interiores vai apresentar.”

Como as referências são dife-
rentes, cliente e decorador pas-
sam por alguns percalços. “De-
pois de alguns anos passei num
conjunto habitacional que plane-
jamos no interior de São Paulo e

a fachada havia sido totalmente
mudada.” Requena conta que
surgiram colunas gregas e bay
windows, entre outras referên-
cias neoclássicas. O arquiteto co-
manda o programa Nos Trinques,
do GNT, que discute o design na
cidade. “É o acessível, útil, que
tenha a ver de fato com a vida das
pessoas.”

Em muitos casos, trata-se do
design possível. “A minha pri-
meira experiência com uma fa-
mília de classe C foi muito tumul-
tuada”, conta Saulo Szabó. “O ca-
sal não aceitava nada do que eu
oferecia. Os dois idealizavam a

casa da novela, que além de tudo
não cabia no orçamento. Foi mui-
to difícil acabar a decoração e
ninguém, nem o escritório nem
o cliente, saiu satisfeito.” Hoje,
Szabó deixa claro na primeira
conversa a sua linha.

Ainda é a minoria que procura
um decorador. “A maioria não
quer pagar pelo projeto, porque
sabe que compraria algo de valio-
so para casa com esse dinheiro”,
pondera Requena. É um público
que procura ser autodidata e pes-
quisa guias. “A faxineira do escri-
tório, por exemplo, coleciona re-
vistas de decoração.” /V.F.

‘Esse consumidor sonha com o que vê na novela da Globo’

● Retorno às origens
Resgate o que lembra a infância
– cadeiras da mãe, máquina de
escrever, louças velhas e até
ferramentas.

● Customização
Banquinhos viram mesas. Bor-
dados servem para fazer interfe-
rências em cadeiras e um soque-
te de lâmpada no bico de um
regador vira um abajur.

● Artesanato
Crochê, tricô e almofadas em
vários tons estão na moda.

● Pintura
Definitivamente não existe mais
uma única cor no ambiente.

● Equilíbrio
Cuidado com o exagero. Mesi-
nhas congestionadas enfeiam o
visual e dificultam a limpeza.
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O ex-goleiro que criou, há 40
anos, a dinastia do chocolate

Classe C investe em design e decoração
Arquitetos conhecidos fecham parcerias com magazines; quanto aos clientes, maior dificuldade está em imaginar ambientes prontos
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R$ 17,97 bi
foram gastos no ano passado, por
integrantes da classe C, para
tornar a casa mais bonita

5,7 vezes
foi o quanto cresceu esse
investimento, em comparação
com 2002

Heliópolis. Desenho arrojado de Ohtake fez moradores temerem não achar móveis compatíveis

Valéria França

Depois do conforto garantido
– com os financiamentos, a TV
de plasma já está na sala e a ge-
ladeira com freezer na cozi-
nha –, a classe C investe agora
na decoração. Surgem revis-
tas, guias, blogs e até decora-
dores que começam a especia-
lizar-se em transformar os am-
bientes com custo reduzido.

Como aconteceu no universo
da moda, quando os fashionistas
passaram a criar coleções para
lojas populares, agora nasce o
fast design. Arquitetos conheci-
dos por projetos luxuosos da Ca-
sa Cor fecham parcerias com ma-
gazines. É o caso de Marcelo Ro-
senbaum, que assina neste mês
um guia de decoração para as Per-
nambucanas, rede com 272 lojas
no País. Em 27 páginas, ele dá
ideias de ambientes com objetos
da loja, sempre destacando o útil
e o acessível.

O escritório do arquiteto de-
senvolveu móveis e acessórios
para a classe C. A linha Pindora-
ma de toalhas de mesa de plásti-
co, um clássico do churrasco de
domingo, ganhou estampas des-
coladas. O metro custa R$ 7. Ins-
pirado nas sementes brasileiras,
um aparelho de jantar com 20 pe-
ças sai por R$ 225.

Seguindo os mesmos moldes,
a Casas Bahia montou um blog
de decoração, em teste, que con-
ta com a assessoria de uma equi-
pe de profissionais da área. A van-
tagem é que a ferramenta vai pos-
sibilitar tirar dúvidas dos consu-
midores, muitas surgidas nos
balcões das lojas.

Já o Magazine Luiza fechou
parceria com a Dell Anno, linha
de móveis planejados que desen-
volveu uma cozinha exclusiva re-
trô popular. Os móveis saem
com o nome de Telasul, a segun-
da linha mais econômica da Dell
Anno. A primeira é a New, aberta

há dois anos, especialmente pa-
ra a classe C, que já conta com
200 lojas.

Arredondando. “Mas ela (a clas-
se C) tem dificuldade de imagi-
nar o resultado final, a composi-
ção no ambiente”, explica o ar-
quiteto Ruy Ohtake, que proje-
tou a construção de um conjun-
to habitacional em Heliópolis,
na zona sul da capital paulista.
São 71 edifícios redondos, cada
um com 18 apartamentos de 52

metros quadrados, distribuídos
em quatro andares. “Como o pro-
jeto é arrojado, os futuros mora-
dores acharam que não haveria
móveis adequados para um espa-
ço redondo”, conta Ohtake, que
teve várias reuniões com a comu-
nidade. “Até decoramos uma
das unidades para ficar em expo-
sição.”

A primeira ideia do arquiteto
era desenhar o mobiliário. “Mas
a construtora achou que devería-
mos usar móveis que fossem ba-

ratos e fáceis de encontrar. Fo-
ram gastos R$ 20 mil para com-
prar tudo, do fogão ao triliche
branco das crianças que fica no
segundo quarto.

Na mesma Heliópolis, neste
semestre, a Escola Técnica Esta-
dual (Etec) promove uma dispu-
ta em que os moradores vão con-
correr a um ambiente de casa re-
paginado pelos alunos da primei-
ra turma do curso de Design de
Interiores. “Estamos fechando
parcerias para colocar o projeto

em prática”, conta Eduardo Lo-
pes, coordenador do curso.

Com um orçamento menor,
de apenas R$ 15 mil, Saulo Szabó,
do escritório de arquitetura Sza-
bó e Oliveira, planejou um apar-
tamento de 40m². “Nesse custo
entraram os móveis, quadros, re-
vestimentos das paredes, ilumi-
nação e a minha comissão.” Mas
o cliente tem de aceitar certas
limitações, como repaginar mó-
veis antigos e usar materiais al-
ternativos.

Galeazzo. Casas cheias de
cor e com jeito vintage

Um cliente difícil de agradar. ‘Na minha primeira experiência, o casal não aceitava nada do que eu oferecia. E ninguém saiu satisfeito’, diz Saulo Szabó (à esq.)

Decorado na favela. Agora moradores concorrem a ambiente repaginado por estudantes

C
LA

Y
T

O
N

D
E

S
O

U
ZA

/A
E

DICAS DO DECORADOR FÁBIO GALEAZZO

● Investimento
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