
Família rica e com filhos atrai empresas na Casa Cor 
Tainã Bispo De São Paulo 
 
Uma família rica, com filhos, que gosta de dar festas e receber amigos e hóspedes em casa, é a 
aposta dos organizadores da edição paulistana da Casa Cor deste ano para atrair empresas e 
visitantes. A Deca , fabricante de louças sanitárias, já comprou a idéia. Investirá R$ 2,5 milhões e 
é a principal patrocinadora do evento, que acontece de 30 de maio a 9 de julho. 
 
Para financiar a Casa Cor, que além de São Paulo percorre outras 14 cidades no país, os 
organizadores estão vendendo outras nove cotas de patrocínio. O objetivo é arrecadar mais R$ 
3,945 milhões. Até agora, quatro cotas foram vendidas, no valor total de R$ 1,89 milhão. 
 
"A Casa Cor é um momento em que nós estreitamos o relacionamento com os varejistas, 
arquitetos e decoradores", conta Raul Penteado, diretor geral da Deca, que está patrocinando o 
evento pela 13ª vez. 
 
A revista "Claudia", da editora Abril e o Ponto Frio, que investe pela primeira vez no evento, já 
compraram as cotas de apoio nacional - que oferece a participação nas edições do evento que 
ocorrem no Brasil e custam R$ 780 mil. "Pretendemos fechar ainda mais duas dessas cotas", diz 
Roberto Dimbério, diretor da Casa Cor. 
 
Serão vendidas outras cinco cotas locais (participação apenas na edição paulistana), que custam 
R$ 165 mil. Por enquanto, duas empresas fecharam contrato: Comgás e Neoforma. 
 
Os 66 profissionais, entre arquitetos e decoradores, também pagam para participar do evento. 
Cada um pagará entre R$ 10 mil e R$ 18 mil pelo ambiente utilizado. 
 
Segundo Dimbério, a receita da Casa Cor crescerá 33%, devido, principalmente, "a um aumento 
na renda obtida com publicidade e ações de marketing dentro da casa". 
 
O número de edições da Casa Cor aumentará neste ano. O executivo diz que o sistema de 
franquias da Casa Cor está sendo ampliado "com cautela". Hoje, são 15 edições nacionais e uma 
em Lima (Peru). Este ano, haverá uma edição em Araraquara. "Cada ano, esta edição será 
sediada em uma cidade diferente do interior de São Paulo." 
 
O evento, importante para o setor de decoração, mercado de móveis e materiais de construção, 
completa 20 anos em um novo endereço e com um investimento, cujo valor não é revelado, 26% 
maior em relação ao ano passado. Serão 3 mil m² de área construída e mais 4 mil m² de jardim 
no Jockey Club de São Paulo. Profissionais de decoração mostrarão tendências e novidades do 
setor para todos as áreas da casa, desde os cômodos íntimos até aos salões de festa - muito 
utilizado pela família idealizada no projeto. 
 
Estima-se a presença de 100 mil visitantes nessa edição, que pagarão um ingresso de R$ 30. A 
previsão é bem superior ao público da edição passada, que atraiu 72 mil visitantes a um terreno 
de 65 mil m² que pertencia à Dow Brasil, na Chácara Santo Antônio, em Santo Amaro. Segundo 
Dimbério o novo local trará maior visibilidade para o evento. 
 
O evento, diz ele, irá refletir a principal tendência para esse setor. "O consumidor está 
procurando, sobretudo, o conforto em seu lar." E está disposto a investir em "materiais 
amigáveis", como madeiras recicladas e fibras naturais. "O visitante quer perceber idéias e 
novidades práticas para aplicar em casa rapidamente." 
 
É com a idéia de comodidade que a Comgás levará seus produtos para a Casa Cor, pela quinta 
vez. Segundo César Fernandes, titular de Comunicação da Comgás, o segmento de "geração de 
frio" por gás está crescendo no Brasil.  



Nesta edição, porém, a companhia está apostando no oposto: no aquecimento de ambientes. Para 
o bem-estar da família, a Comgás levará um equipamento que aquece o piso, o "Piso Radiante". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 mar. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


