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Nos últimos anos, o posto de diretor criativo ganhou destaque nas empresas. Esses estetas 
normalmente versados em arquitetura ou design tiveram papéis centrais no reposicionamento 
de marcas globais como Gucci, Burberry, Louis Vuitton, Hermès e Bottega Venetta 
engendrando novos produtos e propondo novas abordagens para reavivar as empresas.  
 
Seu mérito é a posse de algo etéreo como "capital criativo" e é esse atributo que tem feito 
diferença num mercado de consumo em que os produtos se parecem demais. Daí o destaque 
do quarteto de arquitetos "Triptyque" (tríptico em francês, em referência ao grupo original 
antes da entrada da paulistana Carol Bueno).  
 
Inventivos, eles atuam em áreas tão diversas quanto a conceituação de marcas, consultoria de 
estilo e desenho de produtos. Acima de tudo, assinam projetos de arquitetura para empresas 
que apostam em construções intrigantes como um diferencial para encantar seus 
consumidores. "Quando se faz um prédio com criatividade, o projeto ganha liquidez", diz o 
francês Olivier Raffaelli.  
 
Ele e os colegas Carol Bueno, Guillaume Sibaud e Grégory Bouquet são os arquitetos-designers 
que silenciosamente desafiam as construtoras que insistem nos prédios beges neoclássicos - 
ou nos de vidros espelhado, tipo Dallas. Faz mais o estilo da Triptyque envolver a fachada da 
sede da joalheria H. Stern no Rio de Janeiro com um envelope de vidro dando um aspecto 
high-tech à construção da década de 60. Além disso, eles construíram a loja de decoração Mi 
Casa e o clube D-Edge. Desenharam o novo conceito da marca Teto, parte da linha de objetos 
de decoração à venda lá, assim como fazem a curadoria dos produtos do mix. Também é deles 
o projeto da primeira loja da marca espanhola Custo Barcelona, em São Paulo, que abre no 
ano que vem.  
 
A Triptyque se formou quando a turma cursava a Escola de Belas Artes de Paris. Começou na 
França e está há quatro anos em São Paulo. Da prancheta do grupo, está para sair um prédio 
de uso comercial na rua Colômbia com uma fachada de madeira ondulada. De acordo com a 
incidência do sol, se tem a sensação que a curvatura da superfície muda. Também estão 
projetando um "prédio vegetal", recoberto por uma floresta vertical - numa tecnologia 
patenteada pela Triptyque. Há uma outra edificação para fins corporativos da construtora RFM 
apelidado de "nuvem", por sua estrutura de aspecto leve.  
 
Conceitos como transparência, fluidez de formas e, sim, desmaterialização da arquitetura, 
definem o trabalho da Triptyque.  
 
Valor: Por que há a presença forte dos diretores criativos nas empresas?  
 
Olivier Rafaelli: São profissionais que transitam entre um mundo industrial, financeiro e 
artístico, e cada vez mais é necessária a articulação entre essas três visões. Além disso, eles 
estão em voga porque os consumidores afinaram seu olhar e se portam como se fossem 
diretores de arte de suas próprias vidas. Antes as pessoas eram cercadas por 100 objetos, por 
exemplo. Hoje elas têm cerca de 2 mil e por isso querem mais controle e qualidade daquilo 
que as rodeia.  
 
Valor: Vocês desenham desde objetos a prédios. Qual a diferença?  
 
Carol Bueno: Hoje se tem uma diminuição das escalas. O conteúdo de uma estante de discos 
está num iPod. É natural seguirmos o mesmo caminho.  
 
Valor: O que as pessoas querem dos espaços?  
 
Olivier: Tudo. Querem casas com segurança de prédios, querem apartamentos com cara de 
casa de campo. Por isso a necessidade de uso de mais ingredientes criativos na arquitetura.  
 



Valor: Quais são as características da arquitetura de vocês?  
 
Guillaume Sibaud: Não há fórmula, mas costumamos projetar ambientes abertos e fluidos com 
pouca presença de paredes - isso pode nos levar para a uma desmaterialização da arquitetura, 
uma fluidez visual.  
 
Olivier: No início, homens viviam em cavernas, mas hoje temos uma outra relação com a 
matéria. Queremos mais mobilidade e por isso apostamos nos planos livres.  
 
Carol: Nos interessamos por suavizar os limites entre os espaços internos e externos e por isso 
trabalhamos fachadas como se fossem películas. Antes você tinha uma parede e o buraco de 
uma janela. Agora a janela e a parede podem se tornar uma só. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B8. 


