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ADMIRADO ENTRE COLEGAS DE PROFISSÃO E
NO MEIO ACADÊMICO, ANGELO BUCCI costuma
manter distância de alguns holofotes que poderiam aproxi-
má-lo do grande público.Oque não quer dizer que suas obras
não façamdiferença significativa no horizonte urbano de São
Paulo, cidadeondehámaisde30 anos se estabeleceuvindode
Orlândia, SP, e atualmente comanda o escritório SPBR.
Envolvido no desenvolvimento de complexos residenciais,
culturais e hospitalares na capital e no interior, o profissional
recebeu aCasaVogue para um bate-papo sobre a atual fase da
arquitetura paulistana. A seguir, osmelhoresmomentos.
Faz cerca de 15 anos que São Paulo voltou a valorizar uma ar-
quiteturamais autoral, ummovimentodoqual você fazparte.
Aque atribui essamudança? Háuma conjuntura econômica
que permite essa mudança dementalidade. Omercado imo-
biliário descobriu que o desenho pode ter apelo de venda.
Assim, começa-se a reconhecer que os prédios não são obras
anônimas. A autoria é algo que faz você ver a humanidade
das coisas. Existe umapessoa por trás, você percebe comoela
pensa. E talvez essa aproximação entremercado e arquitetos
permita fazermos uma cidade mais humana também, sem
uma reprodução de genéricos que ninguém sabe quem fez.
O público consumidor precisa ser educado acerca do valor
desse tipo de arquitetura?Não, omercado consumidor tem
muita percepção. As pessoas compram roupa, comida, auto-
móvel, tudo de um jeito inteligente. E comprariam imóveis
com base em critérios inteligentes. Agora, vai procurar um
apartamento... Você não acha.
Éumproblemadeoferta, então?Qualquerprédiohojeque te-
nha duas coisas melhorzinhas já tem fila para comprar.
Constrói-semal, não há alternativa. O percentual de aparta-
mentos vagos emSãoPaulonão ébaixo,mas ainda assimvocê
não consegue achar [algo bom], então se vira comoque tem.O
movimento de reaproximação domercado comuma arquite-
tura melhor é uma mudança cultural, de entender a impor-
tância do projeto. Ele sempre teve um valor administrativo
– semprojeto, não seorça aobra, não seplaneja as contas.Mas

ele pode ser completamente desprovido
de qualidade arquitetônica. A partir do
momento emque empreendedores como
o SilvioKozuchowicz, da SKR, oOtavio
Zarvos, da Idea!Zarvos, reconhecem o
valor do projeto, o mercado muda.
Quando você traz uma arquitetura mais
bem cuidada, gera uma demanda dirigi-
da, surge umnível de exigênciamaior.
Corremos risco de voltar atrás? Não
tem chance, por uma questão legal – isso
é muito importante. Existe uma norma
de construção hoje, a chamada Norma
de Desempenho [Angelo pega o livro da
NBR 15575, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas]. Isso aqui diz como
acústica, conforto térmico, eficiência
energética etc. devem funcionar. Ela
não existia antes, é de 2013. Quando

passou a vigorar, modificou a composição de uma equipe de
projeto, incorporou a ela profissionais que não estavam lá. A
norma, sozinha, não vai produzir melhor arquitetura. Mas o
que havia antes não volta.
Oque há de autoral e inovador nos projetos que você tem fei-
tonestemercado?ONomad, daSKR, eraumprédiode escri-
tórios emMoema que transformamos em residencial. Tinha
duas qualidades ótimas, o pé-direito livre de 3meo tamanho
das aberturas, do piso ao teto. A isso somaram-se ideias da in-
corporadora de serviços por aplicativo, um térreo agradável
que serve como estar, cozinha comunitária, coworking. No se-
gundo projeto, o Float, fizemos três blocos separados, em que
as unidades não dividem paredes, e o núcleo, que costuma ser
fechado, é todo aberto, como uma varanda. E no terceiro, um
edifício entre a avenidaRebouças e a rua dos Pinheiros para a
mesma firma, haverá uma conexão franca com a rua, na estei-
ra daspossibilidades criadaspelonovoplanodiretor, que trou-
xe conceitosmuito positivos para a cidade. l

À esq., perspectiva do
Float, projeto marcado
pela abertura total
do núcleo do edifício;
no alto, à dir., interior
do térreo do Nomad, que
oferece aos moradores
área de estar, coworking
ecozinha comunitária; e,
no alto, à esq., a fachada
do mesmo prédio – os
dois projetos, da
construtora SKR, levam
a assinatura do escritório
SPBR. Na pág. anterior,
Angelo Bucci, seu titular
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