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Em 1984, o estilista Gianfranco Ferré entrou no escritório do arquiteto italiano Ezio Riva 
carregando um trenchcoat bege na mão, um bracelete de prata e uma superfície de plástico 
polido negro. Os três materiais representavam a severa estética do luxo que Ferré tinha na 
época - e com essas três referências, Riva projetou a butique milanesa do estilista. O espaço 
era uma sala negra, com um piso em mosaico de mármore branco e apenas um alto pilar em 
metal polido no centro. Era um ambiente sério, minimalista e empertigado.  
 
Desde então, o estilo arquitetônico das butiques de Ferré mudou quatro vezes, numa busca de 
atualização do segmento de luxo. "Há dois anos voltamos a usar móveis montados à maneira 
tradicional, com junções artesanais. Usamos diferentes tipos de revestimentos e texturas e 
misturamos as madeiras", diz Riva sobre o ambiente atual, mais caloroso.  
 
Junto à butique, ele também desenhou o spa da marca Ferré que lembra os antigos banhos 
turcos, feito com mármore negro, mosaicos e veios de ouro, projeto que deve chegar a Moscou 
e Dubai. A exemplo de outros colegas que se tornaram centrais na imagem de marcas, o traço 
de Riva virou parte da identidade da Ferré, presente nas suas 54 butiques.  
 
Assim como no passado, os arquitetos assinavam os projetos de catedrais, o ponto mais alto 
das cidades, hoje eles são autores dos projetos mais instigantes que estão se tornando ícones 
nas metrópoles: as sedes e pontos de vendas das marcas. Foi esse uso empresarial da 
arquitetura que trouxe Riva a São Paulo, cidade que já consumiu a moda de Ferré na época 
que este tinha uma representante exclusiva por aqui, na década de 90. Destaque do I 
Seminário Internacional da Casa Cor, ele veio ao Brasil para falar sobre sua experiência e 
discutir novos materiais na arquitetura.  
 
Valor: Porque os arquitetos se tornaram tão importantes para os estilistas?  
 
Ezio Riva: O espaço onde as roupas são apresentadas se tornou central para o entendimento 
de uma marca. O varejo é um teatro, e a loja é o palco. Ali a marca causa uma emoção viva e 
real no consumidor - sem intermediários. Aconselhamos uma loja remodelar o visual a cada 
cinco anos.  
 
Valor: Quais são os novos materiais que você tem pesquisado?  
 
Riva: São muito importantes os materiais que dão sensação de transparência. Hoje as pessoas 
querem "ver através" das superfícies, das paredes e dos objetos. Numa loja de Ferré, usamos 
uma fibra de vidro em três dimensões, que tem o aspecto de favos transparente pelos quais 
passa a luz. Também tenho usado tecidos plissados, amassados entre duas paredes de vidro 
para dar alma ao material, além de telas translúcidas para dividir os ambientes. Essas telas 
separam as salas, mas dão a sensação de continuidade. O couro reciclado, que custa um 
quarto menos do que o convencional, também tem se mostrado como uma solução com 
sustentabilidade.  
 
Valor: O que mais lhe chamou atenção na Casa Cor?  
 
Riva: A exuberância dos jardins e a madeira maciça - algo que não temos na Europa. Mas na 
mostra os jardins eram um pouco geométricos. Na Europa, buscamos jardins mais naturais, 
desordenados. Tivemos já nossa dose de minimalismo, agora queremos usar elementos 
decorativos. Aos arquitetos é dada a missão hoje de aquecer os ambientes. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 


