
“Quebramos umparadigma. Ar-
quitetos não devematender ape-
nas à classe AA”. A frase da em-
presária Lígia Schuback resume
seu sentimento ao procurar, al-
guns anos atrás, o serviço de
profissionais da área de arquite-
tura e observar vitrines de lojas
de decoração em busca de bons
móveis para a casa de sua filha,
prestes a se casar. O maior pro-
blema, lembra, estava nos pre-
ços altos a serem pagos, tanto
em produtos como em serviços
básicos na área de design de in-
teriores.
Em 2004, Lígia transformou

as dificuldades em oportunida-
de e em um novo negócio. A
empresária criou a feira de de-
coração Morar Mais por Me-
nos, no Rio de Janeiro. Seu de-
sejo era poder apresentar ao pú-
blico móveis e acessórios mais
baratos que a média do merca-
do, mas com a mesma exigên-
cia em sofisticação. Diferente-
mente de outras mostras, to-
dos os produtos seriam nego-
ciados e comercializados. “Isso
surgiu de uma realidade. Os vi-
sitantes não tinham todas as in-
formações sobre os ambientes,
por isso buscamos mais trans-
parência e bons preços”.
Os conceitos de sustentabili-

dade e inclusão social também
passaram a ser agregados, a ca-
da nova edição, ao portfólio dos
profissionais participantes, ao
priorizaremprodutos ecologica-
mente corretos e com colabora-
ção de ONGs e artesãos. Aos
poucos, o evento conseguiu
atender a uma nova demanda
no mercado brasileiro de de-
sign, preenchida pelas classes B
e C e pelo público jovem. “Nos-
so público é bem eclético. Vai

desde a classe AA até estudan-
tes, que querem simplesmente
mudar algo em seu quarto”, res-
salta Lígia. Hoje, a marca Morar
Mais chega a oito capitais brasi-
leiras.
A próxima edição começa

em Brasília, em 1º de agosto.
Na capital federal, a expectati-
va é que o público de 10 mil vi-
sitantes registrado em 2011 do-
bre neste ano. É a sexta edição
brasiliense, que contará com
50 ambientes planejados entre
salas de estar, quartos e cozi-
nhas, na Casa do Candango.
No Rio, à beira da lagoa Rodri-
go de Freitas, as exposições se-
rão inauguradas em setembro.

Custo acessível
SegundoWilliamBrandão, cura-
dor e licenciado do evento em
Brasília, é possível encontrar no
mercado nacional design por
customais acessível. “O impor-
tante é ter consciência do inves-
timento, sem repetir tendên-
cias de design europeias”.
Outra característica do even-

to é reservar 20% do espaço da
exposição para profissionais ini-
ciantes no mercado. Em média,

25 empresas, entre fornecedo-
res e lojistas, apoiam cada am-
biente— somando, aproximada-
mente, R$ 50mil em produtos e
serviços. A edição carioca, que
é a maior, deve faturar R$ 3,5
milhões neste ano, o dobro da
receita nos outros estados, e re-
ceber até 40 mil pessoas.
O Morar Mais, no entanto,

ainda não se firmou no princi-
palmercado do país— seja de lu-
xo ou emergente—para arquite-
tos, designers e paisagistas.
“Não encontramos um licencia-
do à altura de São Paulo”, conta
Lígia. Ela explica os requisitos
paulistanos: “o ideal seria um
empresário extremamente bem
sucedido, com grande capital
para investimento e inserção so-
cial muito boa”. ■
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CINCOPERGUNTASA...

Arquitetura e designmais
populares chegam à classe C
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“Não gosto quando usam
a expressão ‘a tendência é’.
Arquitetos e designers
têm sempre que respeitar
o gosto de cada cliente”

Qual o momento do mercado
de design de interior
no Brasil com o maior
acesso das classes B/C?
O mercado como um todo vem
crescendo nos últimos 20 anos
e o comércio tem se preparado,
com novos produtos no mercado,
para atender a todos esses
consumidores. O grande número
de revistas de design também
ajuda a expor os profissionais e
mostrar ao público em geral o
que se pode fazer para arrumar
sua casa. Por muito tempo as
pessoas não sabiam como
procurar profissionais da área.

Quais marcas têm
mostrado mais identidade
com as classes B/C?
Lojas grandes como Etna, Tok
Stok e shoppings como o Center
Norte, em São Paulo, têm dado
chance a este público para
comprar móveis e produtos
bonitos de acordo com seu poder
aquisitivo. São Paulo consegue
dar oportunidades para todos
os perfis de consumidor.

Ainda há uma segmentação
forte entre públicos
e produtos no setor?
Apesar das mudanças, acho que

sim. Isso não ocorre apenas
devido ao custo dos produtos,
mas pelo próprio design. Ainda
existe um pouco de diferença
entre as demandas de uma
classe e de outra. É uma
questão cultural e, às vezes,
de aprendizado.

São Paulo continua como
principal fornecedor
do design brasileiro?
As outras capitais do país
estão quase se equiparando ao
mercado paulistano. A Casa Cor
contribuiu com isso ao chegar em
todos os cantos do país. Assim,

as pessoas não precisam mais
estar em São Paulo para comprar.
Isso levou a um crescimento
muito grande na área profissional
e nas faculdades também.

As lojas em porta de
fábrica no interior são
uma nova tendência?
Elas podem oferecer
alternativas de preços e
produtos, mas não sei se são
tendência ou exemplo de
sucesso. As pessoas estão
procurando agora novas formas
de trabalhar e vender afastadas
de centros tradicionais. R.A.
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Presidente da Associação Brasileira
de Designers de Interiores
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“Designaindaéuma
questãocultural”

A feira ‘MorarMais porMenos’ surgiu em2004 comaproposta de ampliar o público consumidor do setor

...CAROLINA SZABÓ

QUARTA-FEIRA

EDUCAÇÃO/GESTÃO

Editadopor:ClaudiaBredarioli cbredarioli@brasileconomico.com.br

1CozinhadecoradanaediçãoMorarMaisporMenosde2011, emBrasília,
naCasaCandango;2Ambientereproduzsalãodeentradaparaeventos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




