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Design, tecnologia, dinamismo e modernidade são 
elementos marcantes no mercado brasileiro de produtos 
para casa. O setor alcançou definitivamente um alto 
patamar de desenvolvimento, em que conceito passa a 
ser a palavra-chave. No caderno Especial da 37ª House & 
Gift Fair, os expositores falam como estão implementando 
suas linhas com artigos conjugados e design diferenciado, 
aliando cada vez mais forma, função e praticidade. As 
novidades, entretanto, vão além: fabricantes, importadores 
e distribuidores declaram uma nova atitude na forma de se 

relacionar com o cliente varejista. Há um interesse conjunto na busca de 
soluções adequadas aos diversos perfis de público, seja no tocante aos 
produtos, seja na ambientação no ponto-de-venda, visando os melhores 
resultados possíveis.

Essa talvez seja a maior inovação do momento, segundo os lojistas. 
Além de diversidade e qualidade, eles ressaltam o grande avanço 
no fortalecimento das marcas, abrangendo linhas completas que se 
distinguem pelo valor agregado e percebido. Enfatizam a importância 
das exposições temáticas com artigos combinados, o que favorece a 
visibilidade e estimula o desejo de consumo. O caderno Especial aborda 
ainda outros destaques da feira, como a maior participação estrangeira, 
o ponto de vista do jornalista italiano Santino Limonta sobre a mostra e a 
entrega do IX Prêmio House & Gift de Design, cujos projetos vencedores 
confirmam a visão de vanguarda e a intenção de surpreender, antecipando-
se às necessidades do mercado. 

Na seção Negócios, a entrevista sobre a trajetória de sucesso da Ricaelle 
mostra o quanto é fundamental e decisivo estar atento aos movimentos 
globais do setor e às oportunidades de expansão, de saber ousar e inovar 
no momento certo. Por falar em internacionalização, confira, em nosso Giro 
pelo Mundo, como o conceito de marca vem ganhando novas dimensões 
em todos os continentes. Vittorio Marangoni, executivo da Ballarini, fala 
da força e do fascínio do Made in Italy. E o consultor de estilo em moda-
casa Alberto Codonho convida a um passeio pela Maison&Objet de Paris, 
ressaltando alguns dos lançamentos arrojados de grifes famosas.

A revista traz também uma reportagem especial sobre as tendências 
internacionais de cores e estilos para 2009 apuradas pelo Colour Futures, 
estudo de abrangência mundial, promovido pelo grupo holandês AkzoNobel. 
Bastante revelador – e inspirador –, mostra que o maior anseio das pessoas 
hoje é o bem-estar, priorizando aspectos como qualidade de vida, progresso 
integrado com a natureza, equilíbrio e sociabilidade. Na seção Marketing 
de Varejo, o artigo de Heloísa Omine reforça a questão, mostrando como 
vivências prazerosas numa loja são marcantes para o cliente. 

Uma vitrine de novidades nos vários segmentos de produtos e 
serviços, notícias do mercado, agenda de eventos e outras dicas úteis 
complementam esta edição da HG Casa, levando atualização e informação 
para os profissionais da área.
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Uma experiência memorável  
de compra
* Por Heloisa Omine, com a colaboração de Ricardo Migliano

Você entra em uma loja só 
para dar uma olhadinha e, de 
repente, algo parece familiar. 
Aquele ambiente lembra um lugar 
muito especial, quem sabe a sua 
casa na infância ou o momento 
em que você entrou no seu pri-
meiro apartamento. A sensação 
desperta sua curiosidade, e você 
parte para um passeio por todos 
os cantos onde, cada vez mais, 
você se reconhece. Isso nunca 
aconteceu a você? Pois é, são 
exatamente estes os princípios 
de uma experiência memorável 
de compra. Levar o consumidor a 
mergulhar em seu universo quan-
do entra na loja, para que aque-
le momento da compra seja um 
momento de desprendimento, um 
prazer, um ritual, um exercício de 
indulgência.

A esta altura, surge a questão 
básica: como podemos propor-
cionar essa experiência memorá-
vel de compra ao cliente?

Construa um ritual. Prepare 
a loja para contar uma história 
através dos produtos, das mar-
cas, da decoração, da ilumina-
ção, das cores, dos detalhes. Ou 
seja, coloque vida nos ambientes, 
tornando-os aconchegantes, se-
dutores. Essa atmosfera mágica 

despertará no comprador a von-
tade de percorrer todo o espaço, 
de ter um contato mais próximo 
com os artigos expostos. Mo-
mentos assim, de bem-estar, são 
marcantes e sempre lembrados 
com prazer. 

Siga os cinco passos funda-
mentais:

Sensação – Crie um contexto 
agradável. Receba o consumidor 
de forma acolhedora, deixando-o 
à vontade para ver o que quiser e 
conhecer melhor os produtos que 
mais o atraem.

Pensamento – Imagine o que 
ele gostaria de viver e de desco-
brir na sua loja. Proponha novas 
experiências. Veja, por exemplo, 
os cursos de filosofia que as livra-
rias promovem e como é agradá-
vel aprender a aplicá-la no dia-a-
dia para melhorar nossa vida. Pois 
bem, que tal promover palestras 
sobre temas como “Organização 
dos armários para ganhar mais 
espaço na casa”? 

Movimento – Mude a dispo-
sição dos produtos dentro da loja, 
proponha caminhos, diferencie 
os departamentos. O mais pra-
zeroso em uma loja é descobrir 
seus recantos e encantos, criar o 
canto de design, ou o canto azul, 

ou até a alameda dos objetos de 
mármore e assim por diante. Isso 
inspira o consumidor a comprar.  

Identificação – Construa 
ambientes personalizados. Mos-
tre os produtos e as marcas tra-
balhando cada perfil de público. 
Por exemplo: para os que adoram 
design, apresente os objetos e as 
marcas que traduzem as novas 
tendências de design; para os 
jovens, as sugestões inovado-
ras; para os homens, as marcas 
que tragam segurança e requinte; 
para as mulheres, a decoração e 
o bem-estar.

Adesão – Deixe o consumi-
dor viver suas experiências ao seu 

Marketing
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modo e no tempo que julgar ne-
cessário. O cliente nunca deve ter 
a impressão de que os vendedores 
estão ansiosos pela sua decisão 
ou aflitos com sua demora. Cliente 
não atrapalha. Ao contrário, quan-
to mais tempo ele permanecer na 
loja, melhor. Isso comprova que a 
pessoa está tendo um momento 
realmente prazeroso.

Não se pode esquecer ainda 
daquela música suave de fundo, 
daquele cheirinho que somente o 
cafezinho de casa tem. Pense num 
ambiente onde tudo é relaxante e 
confortável. Com tudo planejado, 
construído e preparado, o resulta-
do virá em forma de compra. Sim, 
porque quando você se sente feliz 
e realizado numa loja, sente tam-
bém vontade – e até necessidade 
– de levar algo que celebre esse 
momento tão especial e único de 
sua vida e lhe permita rememorá-
lo muitas vezes. 

As experiências inesquecíveis 
de compra são as novas aliadas 
do varejo. Conseguir propiciá-las 
é o que distingue uma loja es-
truturada para proporcionar um 
ambiente de descompressão, de 
indulgência, de diferenciação, de 
familiaridade, enfim, de momen-
tos marcantes para o consumidor. 
Lembre-se de que a vida é pontu-
ada de rituais que são transporta-
dos para as nossas vivências.

Proponho, finalmente, uma 
reflexão que pode ser muito útil 
para o desenvolvimento e a apli-
cação dessa ferramenta, hoje es-
tratégica no comércio: qual é a 
experiência de compra que você 
propõe ao seu cliente?

*Heloisa Omine é sócia-diretora 
da Shopfitting, empresa especiali-
zada em visual merchandising, store 
design, marketing sensorial e comu-
nicação visual.
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Pepper volta de Chicago vitoriosa, 
com o troféu Global Honoree
Brasileira vence etapa mundial do GIA e é escolhida como uma das cinco lojas  
mais inovadoras do mundo
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Cheiro-verde é o tom aponta-
do pelo Colour Futures como a 
cor de 2009. Um verde de efei-
to tranqüilizante, que remete ao 
equilíbrio e ao silêncio da nature-
za. Adequado para criar ambien-
tes harmoniosos, que envolvam 
conceitos ecológicos, transmite a 
idéia de beleza, paz, calma e de 
vida sustentável. Por sua asso-
ciação com ervas e plantas me-
dicinais, tem um sentido de cura 
e proteção natural. Lembra tam-
bém a tecnologia das luzes led e 
dos equipamentos de laboratório, 
refletindo um perfeito alinhamento 
da natureza e da ciência. 

Apresentadas no Brasil pela 
Tintas Coral, marca do grupo ho-
landês AkzoNobel, e publicadas 
no livro Colour Futures, atual-
mente em sua sexta edição, as re-
ferências de cores e estilos para o 
próximo ano resultam de um estu-
do extenso, de âmbito mundial. As 
pesquisas são realizadas por uma 
equipe de especialistas e consul-
tores de vários países, entre os 
quais Inglaterra, Estados Unidos, 
França, Holanda, Índia, Irlanda e 
Brasil, e abrangem várias áreas, 
desde moda, cultura popular e 
música, até design, decoração e 
arquitetura. Comportamento, fa-
tos, interesses, atitudes, emoção 
– tudo o que influi no atual contex-
to de vida é levado em conta para 
avaliar o que as pessoas estão 
buscando nesse momento. 

Para compor a tabela de 76 
cores e as cinco tendências de es-
tilos, inicialmente é feito um traba-
lho de observação e coleta de in-

Tendências de cores e estilos 
para 2009
A equipe Colour Futures indica um movimento de cores mais suaves e a interação do homem 
com a natureza

formações e imagens em diversas 
regiões. Com esse material em 
mãos, a equipe se reúne para ana-
lisar as similaridades, constituir os 
temas globais e encontrar as cores 
que são representativas no mundo 
inteiro. Paola Vieira, gerente de 
Colour Marketing do Grupo Akzo-
Nobel no Brasil, ressalta um dos 
anseios coletivos nesse momento: 
“Voltar a ter um estilo de vida mais 

natural, sem abrir mão do conforto 
da tecnologia, mas sem ficar pre-
so a esse mundo tão frio e tecno-
lógico demais. Há um desejo cada 
vez mais forte de contato com a 
natureza e a consciência de que 
essa relação deve ser mais justa, 
cuidadosa e responsável. Ao lado 
disso, há uma postura menos indi-
vidualista e mais comunitária, vol-
tada à qualidade de vida”.
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Segundo Paola, todas as nu-
ances que compõem as oito famí-
lias de cores – vermelhos, laranjas, 
amarelos, neutros, verdes, azuis, 
violetas, frios – tendem a ser mais 
suaves, “quase subentendidas”. As 
tonalidades estridentes dos anos 
anteriores cedem lugar aos tons cal-
mos, tranqüilos de olhar e de convi-
ver. Cores futuristas, mais vibrantes, 
inspiradas pela tecnologia também 
estão presentes em muitas paletas, 
embora sempre com certa sutileza, 
priorizando os meios-tons. 

CINCo tEMAS APoNtAM AS tENDêNCIAS DE EStIloS

ECoARQUItEtURA
Sistemas inteligentes, ecológico e saudável, bio-empreen-

dimentos, eco-solução, impacto estrutural, vivendo na vertical. 
São os conceitos deste tema que prioriza a construção sus-
tentável e o respeito ao meio ambiente. Sua paleta tem cores 
suaves que vêm da natureza, como palha, azeitona, salgueiro 
e água, avivadas e refletidas por verdes tecnológicos, azuis do 
mar e tons arquitetônicos mais profundos. A combinação de 
tons naturais com tons mais tecnológicos exprime uma pre-
ocupação atual, presente nos novos projetos residenciais ou 
comerciais: a interação das edificações e de seus habitantes 
com o meio ambiente. Paisagismo vertical, jardins suspensos e 
instalações comunitárias integradas são idéias que estão sen-
do trabalhadas em favor da qualidade de vida. Os elementos 
ar, água e terra constituem componentes essenciais nas novas 
construções, vistas hoje como organismos vivos.

vermelhos

laranjas

amarelos

neutros

verdes

azuis

violetas

frios

DIMENSÕES Do BRANCo 
Facetado, futurista, sintético, intrigante, complexo, esculpi-

do. Assim é caracterizado este tema, que tem como principal 
elemento a luz, permitindo a sutil interação de tonalidades e 
contrastes. O visual leve e aéreo traz um toque de magia mo-
derna e futurista. A paleta combina novos brancos delicados e 
cor de giz com assombreados comedidos e sutis, que fazem 
fundo aos tons mais fortes, relativos à construção, tais como 
ferrugem, barro e ardósia escura. Nenhuma superfície é lisa – 
elas são texturizadas e manuseadas de modo a criar fascinan-
tes interações espaciais.



HERANÇA CUltURAl
Continuidade, integridade, orgulho, redescoberta, genuíno, 

customização. Palavras-chave para falar de um novo enfoque 
sobre o design e o artesanato. O tema remete ao trabalho ar-
tesanal apoiado nas tradições, resgatando o valor dos objetos 
exclusivos e das peças elaboradas que contam a própria histó-
ria, combatendo a padronização e a banalidade. A paleta com-
bina uma nobre e variada linha de tonalidades botânicas, como 
mostarda, uva e cacto, enriquecidas por cores mais vibrantes e 
modernos tons tecnológicos. 

EQUIlIBRIUM
Carinhoso, refrescante, balanceado, sustentável, medici-

nal, regenerativo. Conceitos que traduzem uma nova atitude 
de equilíbrio em relação à vida, reavaliando a interação com as 
pessoas, com a comunidade e com os rigores do mundo mo-
derno. O tema reflete o desejo de melhor qualidade de vida, 
com a possibilidade de relaxar, conviver com os amigos e ter 
um ritmo menos frenético no dia-a-dia. Inspirada em tons de 
chá, a paleta conta com cores calmantes e agradáveis, como 
jasmim, musgo e menta.

DIVERSÃo EM CASA
Energético, otimista, ativo, alegre, aventureiro, futurista. O 

enfoque desse tema é a alegria. As cores vibrantes indicam uma 
postura mais ousada e jovial perante a vida. A idéia é quebrar a 
seriedade com objetos que unem função e humor, que fazem 
sorrir mesmo em tarefas maçantes, criando uma atmosfera de 
leveza e energia – tendência bastante adotada por designers de 
artigos para casa, cozinha e mesa. A paleta de cores contém 
tons vibrantes e saturados, como coral, kiwi e fúcsia, em con-
traste com tons mais suaves e rebaixados, como grafite, cru e 
cáqui, permitindo combinações esteticamente agradáveis.

HG Casa   15
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itália

No mundo inteiro, o consumidor 
busca artigos bem-feitos, de prefe-
rência originais e requintados, que 
aliem beleza, funcionalidade e efici-
ência. É aí que aparece a força do 
“Made in Italy”, que historicamente 
significa produto feito com concei-
to, inovação, moda, design arrojado 
e qualidade assegurada pelas nor-
mas internacionais. A produção na 
Itália expressa a crença nos valores 
da terra e na tradição da família, o 
empenho em desenvolver recursos 
internamente e investir nos profis-
sionais de origem italiana, mesmo 
que isso implique custos mais ele-
vados para o fabricante.

O mercado europeu é bastan-
te maduro e exigente. Países como 
França, Itália e Escandinávia, por 
exemplo, têm uma intensa cultura 
culinária. Nessas regiões, uma das 
principais estratégias industriais 
para se destacar dos concorrentes 
e ser competitivo é investir ardu-
amente em inovação, seja no de-
senvolvimento dos produtos, seja 
nas abordagens de marketing para 
seduzir o mercado. Tecnologia, de-
sign, preocupação com o meio am-
biente, desejo de proporcionar uma 
cozinha sadia e ao mesmo tempo 
saborosa tornam-se características 
constantes no segmento de utilida-
des domésticas. E, nesse contexto, 
o nome e a tradição de quem pro-
duz pesam muito.

Vittorio Marangoni, responsá-
vel pelo departamento de exporta-
ção da renomada fábrica italiana de 
panelas Ballarini, mostra como sua 
empresa trabalha no sentido de va-
lorizar a marca para conquistar uma 
parcela cada vez maior de admira-
dores pelo mundo. Hoje, a empresa 
destina 30% de sua produção ao 
mercado interno e 70% ao externo, 

“Made in Italy”, sinônimo de 
qualidade e tradição
Por que produtos fabricados na Itália se transformam em objetos de desejo no mundo todo?

exportando para quase todas as 
partes do globo. 

“O objetivo inicial da Ballarini foi 
ter presença de destaque nos mer-
cados italiano e alemão, que sem-
pre tiveram muito prestígio e uma 
atuação forte no setor de acessó-
rios de decoração e utensílios para 
casa, exercendo grande influência 
na Europa como um todo”, explica 
Vittorio. “O consumidor está muito 
criterioso e, como nossa fábrica tra-
balha com a filosofia da alta qualida-
de, houve uma sinergia natural e be-
néfica dos dois lados. Acreditamos 
que esse entrosamento seja primor-
dial para um fabricante ter sucesso 
na competição pelo mercado.”

No caso específico das pane-
las, ele cita alguns requisitos deter-
minantes: “Por mais simples que 
pareça, um dos fatores que influen-
ciam na hora da compra é o peso 
do produto. Para o consumidor, 
uma boa panela deve ser robusta 
e resistente, ter peso balanceado 
e equilibrado, proporcionando se-
gurança no manuseio. Em segundo 
lugar vem o design, que seduz pe-
las formas e cores atraentes, segui-
do pela embalagem, que deve ser 
prática e bonita. O preço também é 
avaliado, mas já não é mais deter-
minante para o comprador final”.

Com vasta experiência no ramo, 
Vittorio Marangoni costuma estabe-
lecer contato com potenciais par-
ceiros comerciais em outros países, 
entre os quais o Brasil, onde esteve 
recentemente. A House & Gift Fair, 
pela grande abrangência, qualidade 
e variedade das exposições e da vi-
sitação, possibilitou uma excelente 
avaliação e conhecimento do mer-
cado. Isso é importante, segundo 
observa, pois permite analisar ‘in 
loco’ o potencial de demanda, de 

vendas e de crescimento do setor. 
“Na América Latina, além do 

Brasil, estamos presentes também 
na Colômbia, no Peru e no Chile. 
Não foi fácil ingressar no mercado 
brasileiro, pois existe uma concor-
rência nacional vigorosa. Foi neces-
sário um árduo trabalho de pesqui-
sa para definir um foco e encontrar 
um representante que interpretasse 
o objetivo da fábrica: desenvolver 
um projeto de consolidação da mar-
ca no mundo, fortalecendo o con-

Made in Italy: conceitos que refletem a 
cultura do país
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ceito “Made in Italy”. A marca é o 
patrimônio da empresa; sem inves-
timentos, ela não se estabelece em 
lugar algum. Foi com esse mesmo 
objetivo que entramos no Japão, 
Singapura, Malásia, Indonésia, Índia 
e Oriente Médio.”

Segundo o executivo da Balla-
rini, os produtos italianos ocupam 
lugar de destaque no segmento de 
utilidades para o lar, são sinônimo 
de tradição e refletem conceitos 
que traduzem o modo de vida na 
Itália – a reunião da família em tor-
no da mesa, com objetos úteis e 
bonitos, ingredientes cultivados em 

terras próprias para a cozinha local, 
enfim, toda uma cultura secular. O 
desafio, a seu ver, está em conser-
vá-la, sem deixar de utilizar tecno-
logias avançadas para produzir em 
nível industrial.

“No mercado norte-americano, 
o conceito “Made in Italy” é bastante 
valorizado”, comenta. “A divulgação 
nos meios de comunicação e em 
eventos bem-planejados ajudam a 
intensificar o fascínio de uma tradi-
ção genuína, visível em cada peça. 
Entretanto, cada país está num mo-
mento próprio, apresentando situ-
ações econômicas distintas. Com 
o euro em sua cotação atual com 
relação ao dólar, os produtos euro-
peus perdem um pouco a compe-
titividade nos Estados Unidos, por 
exemplo.” 

“Na China, a Ballarini está ven-
dendo produtos de muita qualida-
de. Na Rússia, também só vende-
mos produtos feitos em titânio e a 
linha de panelas de cobre. A melhor 
estratégia é sair da guerra dos pre-
ços e mostrar a qualidade, o design 
diferenciado, a sensibilidade com 
relação às questões ecológicas, 
as inovações técnicas e as emba-
lagens especiais. Além disso, faze-
mos parcerias com empresas do 
setor de alimentação, a fim de ofe-

recer artigos ainda mais adequados 
e práticos.”

Vittorio Marangoni ressalta 
que a Ballarini conseguiu colocar 
sua marca no desafiador merca-
do chinês porque lá o consumidor 
gosta e respeita o “Made in Italy”. 
Prova disso é o sucesso de várias 
outras marcas italianas. A Prada, 
por exemplo, tem no país asiático 
uma de suas lojas mais bonitas. 
“Percebe-se um gosto crescente 
pela qualidade e pela possibilida-
de de estar na moda. Criou-se um 
padrão de consumo que valoriza 
peças com design, inovação, con-
ceito, cultura de vida, enfim, com 
tradições e valores que as marcas 
italianas carregam.”

“A Ballarini mudou muito nos 
últimos dez anos”, conclui. “Houve 
uma atualização e um intercâmbio 
cultural baseados no feedback que 
recebemos do mercado. Estamos 
trabalhando atualmente no desen-
volvimento de 25 novos projetos. 
Nossa missão é monitorar o desejo 
do consumidor e o nível das lojas, 
para captar as mudanças e nos 
adaptar a elas. O bom desempenho 
de uma fábrica depende principal-
mente de sua capacidade de inter-
pretar o que o mercado pede, além, 
é lógico, de muito trabalho.”

os produtos Ballarini aliam tradição e design inovador

Vittorio Marangoni: “A marca é o 
patrimônio da empresa”
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e prestigiosa 
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França

Grifes internacionais dão o tom 
na Maison & Objet
Com a presença de marcas famosas, o hall dedicado a têxteis para casa foi uma das grandes 
atrações da feira francesa
* Por Alberto Codonho

Alinhada aos novos conceitos 
de produtos da moda-casa, a edição 
de aniversário de 20 anos da Maison 
& Objet, realizada em setembro, em 
Paris, exibiu de forma notável a arte 
de bem viver. As mais importantes 
marcas francesas e internacionais 
apresentaram em avant-première 
suas últimas coleções.

Salão de todas as tendências 
nos mais diversos segmentos, a 
Maison & Objet combina diferentes 
universos da moda-casa. Seis es-
paços traduzem todas as expecta-
tivas em matéria de estilos, objetos 
e acessórios para todos os tipos de 
ambientes. Neste ano, foi possível 
perceber um cuidado especial com 

a harmonia entre os produtos ex-
postos, resultando na integração de 
estilos nos vários halls da feira:

 
EtHNIC CHIC. MIC, HAll 1

O ponto de encontro dos 
exotismos requintados, mistura 
de técnicas e estilos em acessó-

NATURALMENTE ROMÂNTICO
NOSTALGIA. DELICADEZA. CLARIDADE.

São as melhores palavras para definir a atmosfera que envolve esta nova 
interpretação do romantismo. Nostalgia dos florais “vintage”, Delicadeza 
das pinceladas que deslizam em florais aquarelados e Claridade das 
manhãs de primavera.

CORES: verdes tenros, rosas saborosos, azuis calmos e brancos imacu-
lados.

1- Florais gigantes aquarelados aliam 
modernidade e suavidade. Anne de 
Solène, França

2- Coordenação entre roupa de cama 
e toalha de banho dá um toque de 
encanto e harmonia. Anne de Solène, 
França

3- Floral natural bem delicado leva a 
alegria da primavera para dentro de 
casa. Anne de Solène, França

4- Um ar de nostalgia envolve os novos 
florais, que parecem inspirados em 
antigas ilustrações. Bellora, Itália

5- listrados que estão na mesma sintonia 
dos florais, coloridos e delicados. 
Bellora, Itália

6- Misturas entre peças avulsas ajudam na 
simplificação do quarto. Bellora, Itália
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rios de decoração, que remetem 
a valores culturais.

têXtIl, HAll 2

A roupa de casa reúne o univer-
so da moda e dá o toque final a uma 
decoração requintada.

A MESA, HAll 3

As artes da mesa, hoje um valor 
multicultural, acompanham a evo-
lução e respondem às aspirações 
contemporâneas dos que apreciam 
a cozinha e adoram receber.

o ESPAÇo, HAll 4

L’Espace, local de exposição 
onde criadores, artistas e artesãos 
revelam suas peças únicas, séries 
limitadas.

Côté DéCo, HAllS 4 E 5

Apresenta referências em torno 
da decoração de interiores, dentro 
do espírito “estilos & atmosfera”. 
Tendências urbanas, de casas de 
campo e inspirações de jardins.

ACESSóRIoS PARA CASA, HAllS 5 E 6

Uma proposta para ambientes 
em estilos diversos. Complementos 
de decoração, bem-estar, presentes 
clássicos, contemporâneos, festivos, 
étnicos, moda para toda a casa.

O setor têxtil, que foi um dos 
grandes destaques e uma das boas 
surpresas nesta edição, mostrou de 
maneira extremamente atrativa as úl-
timas tendências para cama, mesa, 
banho e decoração. Marcas de re-
conhecimento internacional e forma-
doras de opinião, tais como as fran-

cesas Lacoste, Yves Delorme e Anne 
de Solène, as italianas Bellora e Diesel 
(estreante neste segmento), as ameri-
canas Calvin Klein e Ralph Laurent, en-
tre outras, contribuíram para aumentar 
o prestígio e a beleza do setor. 

O aspecto artesanal ficou por 
conta dos pequenos fabricantes que, 
com edições limitadas e o uso de ma-
teriais diferenciados como linho, seda, 
algodão orgânico e fibras de bambu, 
trouxeram ainda mais charme e ex-
clusividade aos produtos têxteis.

A roupa de casa reúne o univer-
so da moda e dá o toque final a uma 
decoração requintada. Não faltaram 
estilo, qualidade e beleza nas cole-
ções apresentadas, que podem ser 
definidas por meio de quatro temas 
predominantes: NATURALMENTE 
ROMÂNTICO, DISCRETA ELEGÂN-
CIA, ATITUDE JOVEM e NO RITMO 
DOS COORDENADOS.

DISCRETA ELEGÂNCIA
SOBRIEDADE. ATEMPORAL. QUALIDADE.

São as palavras-chave do tema, que se caracteriza pelo refinamento nas 
formas, cores e texturas, tudo sem querer chamar a atenção. O bom gosto 
está no toque macio da qualidade, na harmonia neutra atemporal das cores 
e na sobriedade das estampas totalmente despretensiosas.

CORES: cinzas nobres, cáquis gentis e a eterna sofisticação do branco.

1- Um clássico na decoração 
“toilejoy”, que se renova com o uso 
dos tons de cinza. Bellora, Itália

2- Detalhes primorosos de confecção 
e qualidade fazem toda a diferença. 
Bellora, Itália

3- tons neutros cabem em qualquer 
quarto. Anne de Solène, França

4- tecidos em algodão penteado com 
toque acetinado. Anne de Solène, 
França

5- o eterno branco, sempre 
sofisticado, tanto em lençóis 
bordados como em tecidos 
adamascados. Bellora, Itália

6- Estampado também vale, sendo 
suave e com temas atuais. Mexx, 
Espanha
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ATITUDE JOVEM
LIBERDADE. OUSADIA. MOVIMENTO.

São palavras que definem a juventude, que está sempre em bus-
ca da liberdade, ousa inovar sem preconceito e cheia da adrenali-
na que encontra nos esportes radicais.

CORES: azul-índigo, coral-australiano, amarelo-sol e verdes me-
diterrâneos.

NO RITMO DOS COORDENADOS
PERFEIÇÃO. MODERNIDADE. CONTRASTE.

Palavras que se completam para definir a perfeição da geometria, 
a modernidade dos florais gigantes contrastando com a simetria 
das listras e a vibração das cores.

CORES: preto profundo, pink elétrico e branco conciliador.

1- o jeans índigo blue serve de inspiração para os 
listrados joviais. Diesel, Itália

2- o azul da porcelana cria um ambiente ideal para o 
clima casual de praia. Côté ouest, França

3- A força do tema náutico coloca as nuances do 
marinho novamente em evidência. lacoste, França

4- tons quentes e movimento de listras diferenciado 
estão de acordo com a juventude sempre em 
mutação. Mexx, Espanha

5- Florais dos anos 70 traduzem para a roupa de 
cama a atmosfera descontraída dos surfistas. 
Esprit, Estados Unidos

6- “Clean”, sem muitos detalhes, mas abundante em 
cores, remete ao clima do verão. lacoste, França

1 a 6 – Nos produtos de Sonia Rykiel, França, os 
novos listrados trazem os tons da “moda” 
aos coordenados: jogos de cama, toalhas 
de banho, edredons e roupões, que formam 
um único tema cheio de energia. As cores 
vibrantes aliadas ao preto formam um “look” 
Urbano Elegante, tudo muito colorido, mas 
sem perder a qualidade e o bom gosto. A 
qualidade se traduz nos tecidos de puro 
algodão fio penteado, com maciez acetinada 
e acabamentos especiais que conferem 
delicadeza no toque e vivacidade nas cores.

*Alberto Codonho é designer e consultor de estilo em moda-casa.
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Inspirados na estação mais florida do ano e na chegada do verão, os fabricantes trazem 
flores e cores para as lojas brasileiras. Motivos supercoloridos que lembram a Pop Art, es-
tampas psicodélicas, flores colossais, bolas e arabescos são o segredo para uma vitrine bem 
sucedida.

Riqueza de estampas e cores
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Jogos de jantar de porcelana, da Casamiga, distribuídos no Brasil 
pela Alimport. Resistentes ao microondas e à lava-louças

Sousplats e anéis para guardanapo cortados a laser. linha 
tropical, do Petit Atelier

Xícaras de
porcelana em
 estilo oriental, da Mabruk

Em cinco opções de cores, a coqueteleira Shake, da oU, vem 
com uma grade interna que serve de filtro e deixa a espuma 
dos drinks mais encorpada

Conjunto de acrílico para 
sushi, da Kaballa

Conjunto de mesa posta 
com estampa de flores, 
da Dayhome

Específicas para 
a culinária japonesa, 
as facas da linha Samurai, 
da Brinox, têm lâminas de aço inox e cabo de polietileno com aparência 
de madeira

Conjunto para jantar Inspired, com 
30 peças, importado pela Chiave

Cafeteira 
estampada, da Conthey
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A estampa supercolorida do conjunto Spring, 
da oxford, deixa qualquer refeição mais alegre. 
Resistente ao microondas e à lava-louças

Design contemporâneo na panela francesa Basix, 
da Staub: de ferro fundido, com a parte interna 
esmaltada e fundo de cerâmica

Jogo de talheres com 
suporte de metal, da 

Rojemac

Jogo de talheres 
White, de prata e 
madrepérola, da Ishela

Design inteligente e moderno nas 
lixeiras Romeu e Julieta, da Coza

Bandeja de fibra com pés dobráveis, da Kintamani

Cooler e taças para Martini e 
champagne, da Kos Acrílicos

 Feita de vidro temperado, a tábua 
Versátil, da Copa & Cia, pode ser 
usada como prancha para corte, 
suporte para panelas, bandeja, tábua 
de frios e muito mais…

Saladeira de vidro com 
detalhes em prata e 
talheres com desenho 
inteligente, da Wolff
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Assim se configura o cenário da casa moderna: adega compacta no cantinho da sala, vassoura 
com funcionamento elétrico na área de serviço, despertador de MP4 no quarto para acordar com a 
música preferida e, na cozinha, café prontinho na xícara servido pela própria cafeteira!

Conforto e praticidade
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Certificado com o ISo 9001, o Ventifrio, 
da Yuan-Feng, purifica, climatiza, filtra, 
resfria e aromatiza os ambientes

Mini Adega MA60, da 
Black & Decker: capacidade 
para 6 garrafas, controle digital de temperatura 
e baixo consumo de energia

Da Bosch, a coifa de vidro 
tem formato inclinado, 
que economiza espaço na 
cozinha, e filtro metálico 
lavável na lava-louças

o funcionamento
 a bateria da vassoura elétrica
 Scoopy 72, da Mallory, permite que o 
aparelho fique ligado durante uma hora

Condicionador de ar Split Brastemp Ative!: 
horário de funcionamento programável, 
aviso limpar Filtro e diversas opções de 
adesivos decorativos

Distribuída no Brasil pela Chiave, a cafeteira 
Expresso/Cappuccino Buon Palato, da marca 
Zeex, conta com reservatório de água removível, 
indicadores luminosos, regulador de vapor e 
bandeja para aquecimento de xícaras

A caixa de som portátil para iPod, da Edifier, 
possui função de despertador – permite o 
ajuste do alarme com a playlist

Muita praticidade na cafeteira italiana 
da marca GAt, distribuída no Brasil pela 
Full-Fit: o autêntico expresso italiano 
prontinho na xícara!



Para compor a decoração da casa brasileira, fabricantes e importadores investem nas 
últimas tendências do setor: peças com inspiração étnica e rústica e objetos de decoração 
que proporcionam um ar bem-humorado à decoração da casa.

Uma pitada de humor
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Palhaço decorativo de 
resina, da lucatti Artes e 
Decorações

Esculturas de parede 
feitas de alumínio 
fundido, da Elza 
Kahnne

Relógio de parede feito 
de aço escovado e 
talheres, da Urban

Músicos de resina, da Mabruk

Vaso Art 
Nouveau, da 
Acessories

Mescla de alumínio e folha 
de bananeira nas garrafas 
decorativas da Alumin’arte

Buda tailandês decorado com espelhos, importado 
pelo Empório Exótico

luminária, pote com tampa e 
cachepô de terracota. linha Natural, 
da Artesania

Painel da Glatt & Ymagos 
Atelier de Arteóleo sobre tela onça Marrom, 

da Mari Bueno

Peça da linha Madrepérola, da 
Ribeiro e Pavani



li
n

ea
 d

om
u

s
Mercado
Nacional

28

As tendências incentivam a coexistência de estilos em todos os segmentos de houseware. Por 
isso, oferecemos uma vitrine que agrada desde os apaixonados por móveis com design contemporâ-
neo, feitos com matérias-primas e tecnologias inovadoras, até aqueles que apreciam peças rústicas e 
fibras naturais.

Estilo, cada um tem o seu!
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Conjunto Santorini, feito de alumínio polido e 
madeira frejó, da Aluminas

Apuí e fibra de bananeira na 
poltrona triatlo, da Arte em Vime

Mesa de centro 
Ásia, feita de junco e apuí, 
da Natureza Móveis

De madeira e metal, produzida 
artesanalmente, a cadeira Navsa 
traduz o espírito dos móveis orientais. 
Importada pela Ishela

Puff Aero, da Villa Design. Estrutura de PU 
moldado, acabamento de espuma, revestimento 
com tecido Milano e pés de plástico

Mesa tavola e cadeira Soho, da By Art: estrutura 
de fiberglass com pintura automotiva

Inspirada no mundo do 
automobilismo, a poltrona Slick, 
do designer Sérgio Fahrer, é feita 
de fibra de carbono com pintura 
automotiva. Comercializadas pela 
lemniscato di Cassini



Motivos grandes, arabescos, florais e inspiração em animais, como cobras, zebras e onças, são 
recorrentes no setor têxtil. Quanto às cores, a preferência é pelos tons fortes, típicos das estações 
quentes, e por aqueles que remetem à natureza, como os terrosos, os beges e certos matizes de ver-
de. Tecidos de toque mais leve e fresco, como o cetim e a seda, são bastante procurados no verão.

No calor do verão
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De origem egípcia, o tapete Costa 
Shag é feito de fibra de polipropileno. 
Importado pela Abdalla Imports

Muito estilo e variedade nas 
almofadas da ArtMaison

Raspas de couro em formato de trevo no 
tapete da linha Chamois, fabricado pela 
Ardea

tapete produzido em polipropileno So 
Soft. Coleção Charm, da Avanti Carpetes

Descansos de panela bordados à mão, com 
fundo de cortiça, da Graziela Guimarães

tapete da linha Mancini, da 
Zipping tapetes
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Na Galeria Mix, diversos modelos de 
almofadas de organza

Jogo de cama Metrópole, da Marken Fassi

Almofadas de cetim da linha 
Safári, da D’ud

Almofada de sarja 
estampada, da Casa Bela

tapete Nômade, da 
Hariz tapetes

Almofada bordada, da 
Ponto por Ponto
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Os bons sentimentos e a afetividade são o melhor caminho para alcançar a qualidade de vida. Por 
que não começar presenteando pessoas queridas com mimos que provocam sorrisos e diversão?

Sortidos e criativos
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Velas decoradas com cenas 
inesquecíveis do cinema. 
linha Pop, da Banho Santo 
Velaria

Frases engraçadas nas canecas 
da Simas Porcelanas

Pebolim de mesa, 
da Urban: divertido e 
decorativo

A trevisan trading traz as populares bonecas japonesas 
Kokeshi: cada uma vem com uma etiqueta que explica 
sua personalidade!Mescla de MDF e acrílico 

no jogo para escritório 
Círculos, do Petit Atelier

Caixa para óculos, da DNA do Brasil

Feeling Cards: cartões 
para todas as ocasiões

Velas artesanais em formato de frutas, 
da Flathá Velas

lixeira e jogo para escritório, da linha Cromo, e 
luminária Focus, da BMC Alumínios

Quadro Princesa, 
da Plic Ploc



Arquitetos e decoradores dão atenção especial à atmosfera dos ambientes em seus projetos. Nes-
se quesito, a iluminação é essencial para compor e dar vida à decoração. É preciso apenas escolher a 
luminária ideal.

Ilumine!
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lanterna Sharjah, 
da til Importados

Muito estilo nos abajures e luminárias da o Galpão

Estrutura de aço inox 
e cúpula de cetim na 

luminária de mesa Pucci, 
da objeto de Desejo

luminária Sfera Mundi, da 
Startec: cúpula de alumínio 
e base de aço

A cúpula de polipropileno do 
pendente Wave, da Startec, conta 
com design orgânico e proporciona 
um efeito óptico atraente

luminária Floral, 
da Simone oliveira

Pendente Hortelã, feito 
de coador de café, da 
Simone oliveira
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necedores de equipamentos e serviços para o varejo oferecem produtos de alta tecnologia que tornam 
o atendimento mais eficiente, além de projetos de desenvolvimento do conceito da marca e de visual 
merchandising.

Apoio ao lojista

Em formato de pistola, o leitor 
manual MS9590 VoyagerGS, da 
Metrologic do Brasil, permite a 
leitura rápida de códigos de barras Fabricado pela Metrologic do 

Brasil, o leitor vertical MS7820 
Solaris é ideal para aplicações 
com alto volume de passagem 
de itens, de pequenas e médias 
dimensões

Multifuncional, a impressora MP-
7000 tH FI, da Bematech, possibilita 
a de impressão de cupom-fiscal, 
logos, textos, códigos de barra e 
cheques, entre outras funções

Corner dentro da loja Dufry, no Aeroporto de Guarulhos, feito para 
a Sharper Image pela Falzoni & Alves lima Projetos para Varejo

o escritório A6 Arquitetura + Design fez o projeto 
arquitetônico e de comunicação visual para a loja 
Nicoboco, no bairro do Brás, em São Paulo
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Projeto arquitetônico e comunicação visual da A6 Arquitetura + Design 
para a loja Gabrielinha Shopping Camboriú, de Santa Catarina

Composto pelos microterminais Smart Box 
2011, 2030E e 3010, display de cliente e 
impressora de cupons, o ponto-de-venda 
BVt light, da Bematech, funciona como 
caixa registradora modular
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Evolução e qualidade no setor de 
artigos para casa

Com muita diversidade, alinhada às tendências mundiais, a 37ª House & Gift Fair teve, como principais 
destaques, a modernidade e requinte dos produtos e o design arrojado, cada vez mais criativo, colorido e 
atraente. o setor de utilidades domésticas e acessórios de decoração confirmou seu grande desenvolvimen-
to tecnológico e inovou até na forma sugestiva e integrada de mostrar os lançamentos, realçando a utilidade 
e a beleza dos artigos e apresentando linhas conjugadas, com soluções completas para o varejo. 
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Para fazer frente à acirrada con-
corrência, os expositores adotaram 
novos conceitos de relacionamen-
to com o cliente, que vão desde a 
apresentação visual mais abrangen-
te, até informações mais precisas 
e assessoria na escolha dos itens 
adequados ao perfil do lojista. Os 
estandes surpreenderam os visitan-
tes pela moderna disposição dos 
lançamentos que, aliada à eficiência 
no atendimento, foi uma alavanca 
decisiva para a movimentação dos 
negócios durante o evento.

Promovida pela Grafite e reali-
zada de 15 a 19 de agosto no Expo 
Center Norte, em São Paulo, a mais 
importante feira profissional do se-
tor de artigos para casa da América 
Latina reuniu neste ano 900 expo-
sitores. Fabricantes, importadores e 
distribuidores de todo o Brasil e do 
exterior receberam mais de 48 mil 
visitantes especializados e lojistas 
do mundo inteiro num espaço de 
46.000 m2, divido em seis salões: 
Eletro House (eletrodomésticos, 
imagem e som); In Domus (ilumi-
nação, acessórios para decoração, 
flores e paisagismo); Linea Domus 
(móveis para residências e escri-
tórios); Utility House (mesa posta, 
utensílios de cozinha, limpeza e 
organização); Textil House (cama, 
mesa e banho, tapetes, tecidos 
e revestimentos); e World of Gifts 
(presentes corporativos, papelaria 
fina e acessórios de viagem).

Na abertura do evento, reali-
zou-se a cerimônia de entrega dos 
troféus e selos para os vencedores 
do prestigiado IX Prêmio House & 
Gift de Design (veja matéria nes-
te caderno). Os lojistas contaram 
também, durante os quatro dias da 
feira, com o tradicional e concorri-
do ciclo de palestras, abordando 
assuntos de interesse do mercado. 
A designer Vera Barretto, uma das 
diretoras da Shopfitting, enfocou as 
formas de informação e de comuni-
cação visual mais adequadas para 
a conquista do cliente; o publicitário 

Júlio César de Camargo, da rede 
Etna Home Store, falou sobre es-
tratégias de marketing e ações no 
ponto-de-venda para obter diferen-
cial competitivo; o especialista em 
vendas, marketing e finanças Marco 
Aurélio Giangiardi, diretor da Qua-
limax Treinamentos Empresariais, 
abordou a questão da globalização 
e seus efeitos no varejo, concorrên-
cia e importância de agregar valor 
ao negócio. 

O tema Universo da Casa Inte-
grada foi exposto pelo designer Al-
berto Codonho, consultor de estilo 
em moda-casa, que não só mos-
trou as tendências internacionais 
em cores e designs, mas como elas 
se encaixam nos diferentes perfis 
de consumidores. Desenvolvimento 
da marca como ferramenta estra-
tégica de diferenciação foi um dos 
pontos enfocados pelo designer in-
dustrial e especialista em gestão de 
design, Herbert Kanashiro, do Gru-
po Silvio Santos; e Como seduzir o 
cliente através do ponto-de-venda, 
o tema debatido pela arquiteta Ka-
rine Uemura Sanzi, responsável por 
projetos como Café do Ponto e Ac-
cor Hotels. Especialista em marke-
ting globalizado, Marcelo Sant’Anna 
apresentou o Programa de Recon-
dicionamento Automático de Ta-
lentos Individuais para Crescimento 
Acelerado.

De repercussão internacional, a 
House & Gift Fair permitiu uma vi-
são global não só dos lançamentos, 
tendências da moda e novos expo-
entes em design, como dos novos 
rumos e demandas que direcionam 
os negócios numa das áreas que, 
como confirmam os próprios parti-
cipantes, vêm assumindo a frente 
perante o mercado de consumo. 
Sem dúvida, este é o momento cer-
to e único de se atualizar, trocar e 
colher informações preciosas para 
o sucesso das atividades e, acima 
de tudo, fazer contatos diretos que 
possibilitem e favoreçam as boas 
negociações.
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Alessandro F. Galvão, diretor 
da Porto Brasil Cerâmica (Porto 
Ferreira, SP)

O mercado de houseware vive 
um momento de transição, com 
propostas mais dinâmicas e lança-
mentos freqüentes. Um dos fatores 
determinantes para o sucesso da 
atividade industrial hoje é a dife-
renciação no design, agregando 
valor ao produto. Flexibilidade na 
produção, com uma estrutura que 
permita desenvolver linhas exclusi-
vas, também traz uma vantagem 
competitiva para o fabricante. Mais 
do que nunca as lojas de presen-
tes finos e decoração anseiam por 
individualidade e querem ter carac-
terísticas próprias. Para a House & 
Gift Fair deste ano, trouxemos uma 
série de coleções novas e criamos 
um conjunto de 40 decorações 
ambientadas no estande, mostran-
do como os produtos podem ser 
apresentados na loja e enfatizando 
a questão dos elementos combi-
nados, porque a moda-casa hoje 
é muito forte. A feira é pulsante, 
permite sentir o mercado e as ten-
dências, receber clientes de todas 
as partes desse imenso Brasil e do 
exterior. Estamos atingindo nosso 
público-alvo diretamente. Informa-
ção mais pura não pode existir.

Visão de mercado
Expositores ressaltam o que faz a diferença nas decisões de compra

Ricardo Fan, diretor da Yoi 
Comercial (São Paulo, SP)

O grande avanço no setor de 
artigos para casa não se deu só 
no desenvolvimento dos produtos, 
mas nas formas de distribuição, ex-
posição e vendas. Nosso estande, 
que neste ano ocupa uma área bem 
maior, trouxe o conceito de atuação 
integrada com o lojista. Acho que 
temos essa responsabilidade de 
contribuir para os bons resultados 
do varejo. Através da apresentação 
visual planejada por uma equipe de 
designers, conseguimos dar mais 
vida aos produtos, tanto nas nove 
vitrines temáticas, que exibiam no-
vas linhas, quanto na exposição 
ambientada em mesas dentro do 
estande. O lojista precisa ofertar 
um sonho para o cliente e facilitar 
sua decisão de compra, e nós fo-
mos um pouco além, pensando em 
como estimular o desejo de consu-
mo no cliente do nosso cliente. A 
House & Gift Fair é o lugar propício 
para esse trabalho de parceria. 

Helder Manuel Marques 
Cordeiro, diretor da Cristais 
luvidarte (Ferraz de 
Vasconcelos, SP)

Se por um lado a entrada dos 
artigos importados trouxe dificulda-

des ao fabricante nacional, por ou-
tro impulsionou o desenvolvimento: 
fomos obrigados a renovar, a nos 
aperfeiçoar. Houve uma sensível 
evolução em todos os segmentos, 
especialmente no tocante ao de-
sign. O mundo está globalizado, as 
pessoas têm amplo acesso às novi-
dades, a moda-casa se fortaleceu; 
se você não lançar constantemente 
peças diferentes, você não sobrevi-
ve. Atuamos há 40 anos com peças 
decorativas de vidro e somos muito 
bem conceituados graças à qualida-
de e confiabilidade dos produtos e 
serviços, porém o desafio é grande. 
Hoje, contamos com profissionais 
de design, o que antes não tínha-
mos. Estamos sempre visitando fei-
ras, pesquisando no exterior novas 
técnicas, tintas e equipamentos que 
permitam fazer produtos diferencia-
dos e obter cores especiais. Lan-
çamos agora na feira a cor uva em 
linha exclusiva e foi um sucesso. 

 
luiz E. Silva, gerente de 
importação da Ricaelle (São 
Paulo, SP)

Um dos movimentos mais fortes 
no mercado de produtos para casa 
é a crescente demanda por utilitários 
sofisticados de cozinha e de mesa. O 
lojista está mais ousado e receptivo 

Alessandro Galvão, da Porto Brasil Ricardo Fan, da Yoi Comercial Helder Manuel Marques Cordeiro, da Cristais Luvidarte
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a aceitar inovações, porque o con-
sumidor também está mais ousado. 
Acho que isso reflete uma mudança 
de hábitos: arrumar a casa e receber 
os amigos passou a ser um prazer, 
prioridade mesmo, e a gastronomia 
ganhou mais importância. A oferta 
de utensílios aumentou muito, não só 
na nossa empresa, que trouxe nesta 
feira um número bem maior de arti-
gos importados voltados à culinária, 
como em muitas outras. Vários clien-
tes se mostraram surpreendidos, co-
mentando que nunca viram tantos ti-
pos de panelas de diferentes marcas, 
modelos e tecnologias como nesta 
edição da House & Gift Fair. Hoje, 
além de o produto ser bom, é pre-
ciso prestar um ótimo serviço de as-
sessoria ao cliente. Relacionamento, 
informação e competência na venda 
– esta é a chave do sucesso.

Juarez V. Martini, diretor da 
Martiplast (Caxias do Sul, RS)

No segmento de plásticos, a tec-
nologia está bem avançada e o prin-
cipal enfoque é o design. Desde 2000 
essa questão passou a ser tratada 
com prioridade na Martiplast, que há 
um ano e meio lançou a marca <OU> 
com todo um conceito de moderni-
dade e praticidade que já é identifi-
cado de imediato pelo comprador no 
ponto-de-venda. Para alcançar esse 
diferencial, entretanto, é essencial 
que a equipe de representantes es-
teja integrada a essa filosofia e atue 
como um facilitador na ambientação 
do produto na loja. Outra coisa im-
portante: design não é só beleza; é 

pensar também no que o consumi-
dor gostaria e quais as inovações e 
benefícios que aquilo vai proporcio-
nar. É preciso se antecipar, antever 
as necessidades do usuário, ousar, 
surpreender. O comprador tem de se 
encantar quando chega em casa e 
constata as vantagens do produto.

Alexandre Feitosa, diretor da 
Feitosa & Severo lapidações 
(São Paulo, SP)

O mercado está aquecido, o 
que foi possível constatar durante os 
quatro dias de intensos negócios na 
House & Gift Fair. Ao mesmo tem-
po, o cliente é bem mais exigente, 
quer produtos melhores e mais re-
quintados, quer status. Os próprios 
estandes da feira, com expositores 
renomados, decorações sofisticadas 
e modernas, confirmam isso. Nossa 
empresa atua há 17 anos com linhas 
lapidadas para mesa posta – copos, 
jarras e saladeiras, entre outras peças 
que se distinguem pelo trabalho ar-
tesanal. E percebo que, hoje, quem 
não apresenta um produto bom, com 
preço competitivo, não permanece 
no mercado. Você tem de encher os 
olhos do comprador e, para isso, é 
preciso investir muito em design, tec-
nologia, embalagem e até em logísti-
ca, para poder ser eficiente e ágil na 
entrega dos pedidos. O bom atendi-
mento também é essencial.

Salete Sachet Nery, proprietária da 
Cabbage trees (Rio de Janeiro, RJ)

As pessoas estão se voltando 
cada vez mais para o lar e se preocu-

pam em decorar melhor a casa. Atu-
amos especificamente como distri-
buidores de flores permanentes, cuja 
demanda tem sido crescente devido 
ao estilo moderno de vida – elas não 
precisam de água, pedem menos 
cuidados e, o que é importante, estão 
muito aperfeiçoadas. Tanto que não 
se fala mais em flores artificiais e sim 
em flores permanentes. A campeã de 
vendas é a orquídea branca, seguida 
pelas rosas, além das folhagens ver-
des com seu fresh look – aparência 
de planta natural.

luciana Faria, diretora da 
Hudson Imports (Nova lima, MG) 

As tendências mais fortes do 
momento são: design arrojado, mui-
to colorido e mistura de materiais. 
Trabalhamos há 14 anos como im-
portadores e distribuidores nessa 
área, com um mix sortido de itens 
para cozinha, banheiro, limpeza e 
organização, entre outros. No come-
ço, tudo era novidade para o consu-
midor. Hoje, para ter algo diferente, 
é preciso transformar e reinventar os 
objetos, utilizando o recurso das co-
res e da combinação de materiais, o 
que tem trazido resultados muito in-
teressantes. É assim, com criativida-
de, que se ganha o mercado nos dias 
atuais. No ramo da importação, em 
especial, a qualidade dos serviços 
também é primordial. Trazer um pro-
duto diferenciado, desenvolver uma 
marca junto com o lojista, enfim, ofe-
recer benefícios que agreguem valor 
à compra é uma forma de garantir a 
continuidade dos negócios.

Juarez Martini, da Martiplast Alexandre Feitosa, da Feitosa & Severo lapidações luciana Faria, da Hudson Imports
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Rosana M. Christini, diretora da 
Decor Glass (Pedreira, SP)

Como a maioria dos fabricantes 
nacionais, a Decor Glass, que atua 
há 28 anos no segmento de vidros 
para decoração e mesa, vive uma 
fase de transição, com um desafio: 
fazer frente aos importados, que 
hoje têm presença forte no país. Há 
uma valorização maior dos artigos 
de casa, do conforto e da beleza, 
mas a concorrência é grande. Com 
isso, houve uma busca por novos 
conceitos que diferenciem os produ-
tos. No nosso caso, investimos bas-
tante em mudanças – lançamentos 
freqüentes, diversidade, design com 
muito colorido e linhas conjugadas, 
oferecendo soluções completas 
para o lojista. Criamos até um logo: 
New Concept by Decor Glass. A ex-
posição integrada, na feira, é funda-
mental. Não há lugar com maior di-
mensão para mostrar as novidades, 
idéias e evolução dos produtos.

Vagner Backes, diretor da Sazi 
Inox (Farroupilha, RS)

Líder na fabricação de máqui-
nas para calçados, a Sazi iniciou a 
produção de artigos de aço inox há 
quatro anos e já recebeu vários prê-
mios de design. Os negócios estão 
em alta; tínhamos previsto um cres-
cimento de 40 a 50% para este ano 
e, no primeiro semestre, já atingimos 
70%. Para se destacar no mercado 
e enfrentar a concorrência, é preci-
so investir em design e tecnologia. 
E é imprescindível participar de fei-
ras como a House & Gift Fair e de 

premiações de design, para mostrar 
as novidades, abrir novas frentes de 
negócios, fixar a marca, encontrar 
o público comprador e ver as ten-
dências. A Sazi foi pioneira no Brasil 
nas lixeiras automáticas – lançadas 
agora em diversos tamanhos, com 
o sensor movido a bateria. 

Paulo Sergio Gomes Soares, 
diretor da GS Internacional (São 
Paulo, SP, e Serra, ES)

Qualidade e inovação são requi-
sitos fundamentais nas decisões de 
compra do varejo, influindo até mais 
do que o preço. Importamos utilida-
des domésticas e artigos para deco-
ração de 19 países e trouxemos 430 
itens novos nesta edição da House 
& Gift Fair, pois os lojistas vêm em 
busca de lançamentos e querem ver 
a mercadoria ao vivo, sentir melhor o 
material e a qualidade. Entre as novi-
dades de grande aceitação, há mui-
tos objetos de vidro craquelado, tipo 
mosaico, e peças de fibras naturais, 
como fibras de coco e de bananeira. 
O design é cada vez mais clean, e 
as formas arredondadas voltaram a 
fazer sucesso. A linha de utilitários 
é sempre mais alegre, para dar um 
colorido ao ambiente.

José Antônio Webber, diretor da 
Forma Inox (Caxias do Sul, RS)

A filosofia da Forma Inox não 
é vender apenas uma utilidade 
doméstica, mas um estilo de vida. 
Desde sua fundação, há 23 anos, a 
empresa busca unir um bom dese-
nho à funcionalidade, propondo um 

jeito prático e bonito de morar e de 
viver. Mas hoje, mais do que nunca, 
o fabricante precisa criar produtos 
diferenciados. Nesse sentido, temos 
utilizado um mix de materiais, asso-
ciando o aço inox – nossa principal 
matéria-prima – a outros, como 
vidro, porcelana, madeira certifica-
da, acrílico, fibra sintética. Nossos 
produtos ganharam diversas vezes 
o Prêmio House & Gift de Design. 
Este é o enfoque: enxergar e suprir 
uma necessidade desejada, aliando 
custo, beleza e funcionalidade. En-
fim, criar soluções que facilitam e 
embelezam a vida do consumidor. É 
isso que o mercado brasileiro quer, 
e a House & Gift Fair mostra bem 
essa tendência.

Amir Neto, diretor do BtC – 
Brazilian trade Center (São 
Paulo, SP)

A economia brasileira está aque-
cida e o setor de artigos domésticos 
faz parte desse contexto, com a 
inclusão de uma parcela da popula-
ção que antes não consumia tanto 
produtos para casa. Com mais dis-
ponibilidade para gastar em artigos 
de decoração, as pessoas se torna-
ram mais seletivas, querem design e 
acabamento original. É um mercado 
muito dinâmico: a cada semestre, 
mudam as tendências e surgem no-
vidades. O diferencial da BTC são os 
produtos de fibras naturais importa-
dos da Ásia. Ao lado das linhas de 
decoração e iluminação, investimos 
em utilidades domésticas, sobretudo 
em artigos de acrílico. A House & Gift 

Paulo Sergio Gomes Soares, da GS Internacional Amir Neto, do BtCRosana Christini, da Decor Glass
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Fair é um excelente local para mos-
trar nossos produtos, pois o cliente 
tem contato com a mercadoria: ele 
vê, pega, sente. É a época em que 
realizamos mais vendas.

 André terassi, diretor da 2A 
Cerâmica (Porto Ferreira, SP)

Nos últimos cinco anos, houve 
um boom no setor de decoração. 
Como as pessoas passaram a ficar 
mais em casa, estão preocupadas 
em deixá-la mais bonita, o que im-
pulsiona a compra de artigos para o 
lar em geral. A demanda atualmen-
te é bastante eclética, abrangendo 
do clássico ao moderno, às vezes 
aliando vários estilos, numa combi-
nação interessante. No entanto, o 
consumidor é rigoroso no tocante 
a preço, qualidade, design e novi-
dade. Nós, fabricantes, temos de 
reunir todos esses requisitos para 
colocar os produtos no mercado. 
A 2A Cerâmica tem sido bem-su-
cedida nessa empreitada, com sua 
linha de cerâmica artesanal, que 
inclui vasos, abajures, cachepôs e 
objetos de decoração em geral. A 
House & Gift Fair tem sido um ótimo 
canal de divulgação e de vendas 
dos produtos.

Walter Fioretto Campagnare, 
gerente de marketing da Startec 
(São Paulo, SP)

Como distribuidores de pro-
dutos de iluminação – únicos no 
Brasil a ter licenciamento da Disney, 
Warner e ITC América nessa área 
específica –, podemos dizer que, 

de oito anos para cá, houve um no-
tável avanço tecnológico. Trabalhar 
com tecnologia de ponta tornou-se 
inclusive obrigatório para conseguir 
produção em escala e viabilizar os 
custos. Não basta ter artigos ótimos 
se o preço for incompatível, assim 
como não adianta ter qualidade 
e preço, mas não ser eficiente na 
entrega. Os bons resultados de-
pendem de um conjunto de fatores, 
como preço, entrega, qualidade, 
serviço, atendimento, pós-venda. É 
todo um processo, que vai desde o 
treinamento constante dos funcio-
nários até a inovação e o aprimora-
mento dos produtos.

Marisa Chimelo, diretora da 
Alumen Design (São Paulo)

A cada ano, o setor de obje-
tos de decoração e utilitários cresce 
mais. A Alumen vem acompanhando 
a evolução tecnológica, com linhas 
que incluem porta-retratos, vasos, 
estátuas, caixas e bandejas, entre 
outros itens. A inclusão de novas ma-
térias-primas mescladas ao alumínio 
nobre é a marca de nossos produtos. 
No momento, estamos utilizando o 
cristal Swarovski e a madeira ecologi-
camente correta. Todo material con-
sumido é reciclável, nada prejudica o 
meio ambiente. Esta também é uma 
preocupação atual do mercado.

Alberto Nunes Junior, 
proprietário da Reflex (São 
Bernardo do Campo, SP)

Creio que o maior diferencial na 
fabricação de mobiliário é personali-

zar o produto, adaptando-o ao gos-
to do consumidor, tanto na forma, 
quanto no material e nas cores. E 
nessa área é fundamental investir 
em tecnologia, em desenvolvimen-
to de softwares adequados. Gra-
ças a esses avanços, hoje fazemos 
em 18 minutos, por exemplo, uma 
moldura que antes consumia nove 
horas de trabalho. A conscientiza-
ção ambiental também está cada 
vez mais presente nas atividades 
relacionadas ao uso de madeira. 
Nós só compramos matéria-prima 
de fornecedores com certificação 
do Ibama e doamos a sucata para 
instituições – a serragem grossa vai 
para a cavalaria da Polícia Militar, e a 
fina, para oficinas mecânicas, onde 
é utilizada para absorver o óleo der-
ramado. A consciência ecológica 
colabora para fortalecer a marca no 
mercado. 

Júlio Roberto de landaburu, 
gerente de marketing da Black & 
Decker (São Paulo, SP)

Houve uma sensível evolução 
e maturação no segmento brasilei-
ro de eletroportáteis, e a tendência 
é que esse avanço seja crescen-
te, tanto na tecnologia quanto no 
design. Pela própria exigência do 
mercado, os fabricantes vêm de-
senvolvendo soluções que trazem 
cada vez mais benefícios para o 
consumidor, e a Black & Decker faz 
parte desse contexto. Os aparelhos 
ganharam em funcionalidade, efi-
ciência e no visual mais arrojado, 
integrando aço inox e plástico, por 

André terassi, da 2A Cerâmica Marisa Chimelo, da Alumen Design Júlio Roberto de landaburu, da Black & Decker
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exemplo. Ter produtos de qualidade 
é determinante no nosso segmen-
to e fundamental para preservar a 
marca. Demoramos dois anos, por 
exemplo, para lançar nossa cen-
trífuga porque queríamos oferecer 
a melhor solução ao mercado – a 
maior potência, 700 watts, e o me-
nor nível de ruído. Nessa mesma 
linha, lançamos um liquidificador 
com desempenho excepcional e ní-
vel de ruído também muito baixo. A 
meta é alinhar beleza, tecnologia e 
inovação.

Roberta Barreto dos Santos, 
diretora da Natureza Móveis 
(Caraguatatuba, SP)

É preciso ser criativo para se 
destacar no setor de móveis, em 
que as formas, o design, os mate-
riais e o acabamento são atrativos 
primordiais. Os compradores que-
rem peças diferentes e, acima de 
tudo, exclusividade. Estamos sem-
pre investindo em novos designs, 
tecidos, madeiras e fibras naturais, 
que são tratadas para se obter 
tonalidades e acabamentos espe-
ciais. Algumas novidades fizeram 
muito sucesso agora na feira, como 
o aparador com bambu gigante do 
Amazonas, a poltrona Natureza, 
com estrutura de aço e trama de 
junco entrelaçada, a poltrona Ha-
vaí, que tem o formato de um feijão 
e é feita de junco e apuí, as mol-
duras de espelho feitas com fibras 
da banana. Procuramos sempre 
avançar, seja nos desenhos, seja 
no uso dos materiais. O objetivo é 

ção e escritório de representação no 
Brasil (em Porto Alegre) e um novo 
escritório de representação na Espa-
nha. Produzimos itens coordenados 
para banheiros (cortinas para box, 
tapetes antiderrapantes etc.), tape-
tes decorativos e linha de lençóis de 
algodão 200 e 400 fios. Utilizamos 
também um tipo de fio que, apesar 
de sintético, tem a maciez e o toque 
do próprio algodão. Totalmente au-
tomatizada, a Formas y Colores dá 
ênfase especial à parte de design, 
para atender ao consumidor que 
quer sempre renovar.

André Mathias, gerente de 
Marketing da By Art (Mogi das 
Cruzes, SP)

O mercado se abre cada vez 
mais para os móveis de acrílico. 
Além disso, tenho notado um au-
mento considerável na demanda por 
peças de fibra de vidro com pintura 
automotiva. Quanto mais inovador é 
o produto, mais agrada o consumi-
dor atual, que não tem medo de ou-
sar na decoração da casa. As peças 
de designers renomados são muito 
valorizadas. Temos feito releituras de 
clássicos famosos, como Arne Ja-
cobsen e Verner Panton, dando um 
toque moderno por meio de cores 
e formas arrojadas. E fazemos tam-
bém produtos de designers contem-
porâneos, como a poltrona Rock, 
de Augusto Ferreira, com medidas e 
curvaturas inusitadas. O mercado de 
consumo busca peças que se so-
bressaiam em ambientes com deco-
ração mais neutra ou convencional.

Robson Ribeiro, da Ribeiro & Pavani Eduardo Markowicki, da Formas y ColoresRoberta Barreto dos Santos, da Natureza Móveis

criar produtos únicos, com acaba-
mento diferenciado.

Robson Ribeiro, diretor da 
Ribeiro & Pavani (Itu, SP)

O mercado de móveis e acessó-
rios para decoração está com uma 
oferta bem diversificada, tanto de ar-
tigos nacionais como de importados, 
para atender a um consumidor cada 
vez mais exigente em relação a qua-
lidade e design. A Ribeiro & Pavani, 
uma das pioneiras em importar pro-
dutos do Oriente, trouxe várias novi-
dades este ano, entre elas uma linha 
chinesa de móveis espelhados com 
aparência envelhecida e peças orna-
mentais de madrepérola das Filipinas, 
que estão fazendo bastante sucesso. 
Para aumentar o leque de opções, a 
empresa está trazendo também mer-
cadorias da Europa, como cristais 
alemães e móveis italianos de alumí-
nio com fibra sintética. O mercado 
demanda esse tipo de sofisticação.

Eduardo Markowicki, diretor da 
Formas y Colores (Buenos Aires, 
Argentina)

A classe C, que antes não com-
prava, é um mercado em ascensão 
e, ao lado dos consumidores de 
alto padrão, representa hoje uma 
das faixas de maior consumo no 
Brasil. Ambas exigem novidades e 
diferencial no design. Nas classes 
mais altas, o branco é sempre a cor 
preferida, enquanto o consumidor 
de renda menor prefere as opções 
mais coloridas. Temos duas fábricas 
na Argentina, depósito de distribui-
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Ailton de Moraes, gerente de 
vendas da til Importados do 
oriente (São Paulo, SP)

O mercado de decoração tem 
aumentado entre 15 e 20% ao ano, 
e as perspectivas são de que essa 
ascensão continue, pois o número 
de construções cresceu em todo 
o Brasil. Outro fator determinante 
é a mudança de comportamento: 
as pessoas ficam mais em casa e, 
conseqüentemente, investem mais 
na decoração. Uma das tendências 
mundiais hoje é ter um espaço com 
peças orientais, itens chineses, in-
dianos, vietnamitas ou da Indonésia. 
É um nicho em que a Til tem atuado 
com êxito, tanto na parte têxtil – al-
mofadas, colchas, xales e tapetes –, 
quanto de objetos e móveis. Nossa 
empresa importa e distribui produtos 
de alta qualidade, com design em 
estilo oriental e tecnologia européia. 
Além das almofadas coloridas, esta-
mos apostando em novas tendên-
cias mundiais, como os tons crus 
com detalhes em prata e dourado.

Adimilson do Prado Sanches, 
gerente de vendas da Avanti-
Carpet (Rio de Janeiro, RJ)

O mercado de tapetes e carpetes 
está aquecido e, ao mesmo tempo, 
exigente. O consumidor demanda 
novas alternativas constantemente, 
seja em lançamentos, seja na reno-
vação dos artigos. A Avanti é uma 
empresa superantenada, sobretudo 
no processo de desenvolvimento de 
cores. Estamos sempre avaliando o 
mercado internacional, verificando 

as tendências e nos atualizando. A 
moda hoje são os tons esverdeados. 
Dentro desse conceito, apostamos 
em dois lançamentos: 100% náilon e 
com filamentos de última geração.

thiago Farré, diretor da Fatex 
(Americana, SP)

Com o crescimento da oferta de 
produtos de cama, mesa e banho no 
Brasil, o comprador ficou mais rigo-
roso, e qualidade tornou-se requisito 
fundamental. Por outro lado, abriu-se 
o leque de consumidores e, com a 
maior participação dos importados, 
o mercado se democratizou. As no-
vas tecnologias possibilitaram fazer 
artigos semi-artesanais com custos 
competitivos. A Fatex vem atingindo 
uma fatia cada vez maior do merca-
do, ampliando suas linhas e aprimo-
rando a qualidade. A coordenação 
entre os produtos, hoje, permite que o 
consumidor harmonize itens diferen-
tes. Entre os destaques da empresa, 
estão os cobertores com tecnologia 
diferenciada, que voltaram com tudo, 
e as mantas de microfibra, de espes-
sura muito fina, similar à fibra de lã.

João Paulo Dozzi tezza, gerente 
geral da Scalla Cerâmica 
(Descalvado, SP)

É claramente perceptível a 
evolução da indústria nacional, e 
o maior avanço está no design. O 
consumidor busca mais requinte, 
qualidade e quer moda dentro de 
casa. Trouxemos 350 lançamentos 
para a House & Gift Fair deste ano, 
com linhas para mesa-posta mais 

elaboradas, decorativas, com deta-
lhes em relevo. Cerca de 80 a 90% 
de nossas vendas é efetuada du-
rante o evento, mas, além dos ne-
gócios, é uma oportunidade única 
de constatar os rumos do mercado, 
confirmar se estamos no caminho 
certo e alcançar mais prestígio. Na 
edição anterior, de agosto de 2007, 
tivemos uma peça ganhadora do 
VIII Prêmio House & Gift de Design, 
o que nos deu grande projeção. Foi 
um diferencial para o produto, que 
carrega o selo de vencedor conferi-
do pelo concurso.

Marcelo lobo, gerente de 
vendas da Inylbra tapetes e 
Carpetes (Diadema, SP)

Para se ter uma idéia do aqueci-
mento do setor de tapetes e carpetes 
no Brasil, em 2008 nossas vendas 
aumentaram 28% em relação ao 
mesmo período do ano anterior, e a 
carteira de clientes teve um cresci-
mento de 126%. A Inylbra trabalha 
com matérias-primas de última ge-
ração e é líder no segmento de car-
petes ecológicos, com a extrusão de 
garrafas pet recicladas. A consciência 
sócio-ambiental do consumidor pode 
ser sentida pela excelente aceitação 
desse produto. Como inovação, te-
mos também uma linha estampada 
com desenhos vivos, cores mais 
fortes e emborrachamento inteiriço, 
100% látex. Além da diferenciação 
nos produtos, procuramos oferecer 
alta qualidade, bom atendimento e 
boa logística, o que é essencial para 
conquistar o consumidor.

Ailton de Moraes, da til thiago Farré, da Fatex Marcelo lobo, da Inylbra
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Mais de 20 países expõem seus 
produtos na Feira
Neste ano, a House & Gift Fair contou com uma participação bem maior de expositores estrangeiros

O grande interesse de diversos 
países em expor seus produtos na 
House & Gift Fair confirma que o 
setor de artigos para casa está de-
finitivamente globalizado. Nesta 37ª 
edição da feira, o espaço ocupado 
pelos estrangeiros foi bem maior: 
160 estandes de 23 países, numa 
área de 2.050 m2. Itália, França, In-
glaterra, Portugal, China, Índia, Chile, 
Peru, Bolívia e muitos mais marca-
ram presença, movimentando os ne-
gócios internacionais.

“Esta feira é reconhecida no 
mundo todo pela sua importância 
na área”, declarou Marc Cagnard, 
conselheiro comercial na Missão 
Econômica da Embaixada da França 
em São Paulo, durante o coquetel 
realizado no “Espaço França” para 
comemorar os bons resultados obti-
dos pelas indústrias de seu país que 
participaram do evento. “Estamos 
surpresos com a ótima performance 
desse setor no Brasil; há uma verda-

1: o Espaço França reuniu marcas mun-
dialmente renomadas, que chamaram a 
atenção pela beleza e alta tecnologia
2: linha Flore, da luminarc, atraiu pela de-
licadeza
3: Muito charme nas caçarolas esmaltadas 
Chasseur
4: Cerâmicas refratárias decorativas da 
Appolia
5: Sofisticadas panelas de aço inox da 
Cristel
6: Flávio lemos, supervisor internacional 
da Grafite, Claire de Montille e Marc Cag-
nard, da Missão Econômica da França em 
São Paulo

deira explosão de qualidade e inter-
nacionalização”. 

Organizado pela Ubifrance e pela 
Missão Econômica da França em São 
Paulo, o Espaço França reuniu cinco 
marcas mundialmente renomadas, 
que chamaram a atenção pela beleza 
e alta tecnologia das linhas apresen-
tadas. Exibindo o famoso savoir-faire 
francês, as empresas cumpriram 
com sucesso a meta de desenvolver 
parcerias e negócios no Brasil, como 
informa Claire de Montille, adida co-
mercial adjunta da Embaixada. 

A Appolia, fabricante há quase 60 
anos de cerâmicas refratárias decorati-
vas, mostrou novas coleções com for-
mas atuais e cores vibrantes; a Invicta, 
que produz uma gama diversificada de 
itens de ferro fundido esmaltado, ex-
pôs sua linha Chasseur de caçarolas 
coloridas e outros aparelhos de cozi-
nha; a Cristel, maior fabricante france-
sa de utensílios sofisticados de inox, 
também exibiu sua bela linha de pane-

las com inovadores cabos removíveis; 
a Luminarc encantou o público com a 
delicadeza do design e das cores de 
sua charmosa linha para mesa posta; 
e a Tisserant Art & Style, que cria pe-
ças individuais sob medida, destacou-
se pelos refinados projetos de suas 
semijóias, como lustres artísticos e pe-
quenos móveis folheados a ouro.  

“Nosso espaço se sobressaiu 
pelos produtos requintados”, res-
salta Claire. “A repercussão supe-
rou todas as expectativas. Nesses 
quatro dias de feira, os empresários 
franceses tiveram uma visão ampla 
do mercado brasileiro e constataram 
que há uma crescente demanda por 
artigos de luxo. Posso dizer que eles 
tiveram muito êxito e voltaram super-
satisfeitos. Viajar 9 mil quilômetros 
para realizar negócios sem ter um 
conhecimento profundo do mercado 
é sempre uma incógnita, mas, nesse 
caso, todos afirmaram que foi muito 
produtivo e que valeu a pena!”
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Michel Papescu, proprietário da 
loja Pepper (São Paulo, SP)

Produto com design tornou-se 
obrigação estabelecida, uma questão 
até de sobrevivência para as indús-
trias. A ordem do dia agora é ‘de-
senvolvimento de marca’. A grande 
evolução na House & Gift Fair deste 
ano, a meu ver, está nos produtos 
que refletem o conceito das marcas, 
como os da Casamiga, exibidos pela 
Alimport, e da Dynasty, pela Full-Fit, 
entre outros. Diversos expositores 
apresentaram linhas completas com 
artigos conjugados, que trazem todo 
um conceito e atendem a diferentes 
nichos do mercado de consumo, per-
mitindo ao lojista identificar-se com o 
que se adapta melhor ao seu perfil de 
público. Importadores como Alimport, 
Full-Fit e Yoi fazem um trabalho genial 
nesse sentido. E muitos fabricantes 
nacionais mostram que estão nesse 
caminho – Coza e Porto Brasil, por 
exemplo. Já existe uma consciência 
geral de que marca boa carrega con-
sigo o uso perfeito, ou seja, o produto 
deve ser agradável, útil e trazer me-
mórias boas, cumprindo com exce-
lência a função para a qual foi criado. 

Rosa Rigon, proprietária  
da loja Roka Idéias e objetos 
(Florianópolis, SC)

A House & Gift Fair mostra a 
evolução do setor. Com o advento e 

Atentos às novidades
Lojistas constatam a evolução dos produtos nacionais e importados e confirmam que o consumidor 
hoje é mais exigente

a competição da China, a indústria 
nacional se aperfeiçoou, com produ-
tos de design e qualidade fantásticos, 
preços compatíveis e muita novida-
de. Tanto as mercadorias nacionais 
quanto as importadas estão bem 
interessantes. Fiquei surpresa com 
o aumento na oferta de utensílios do-
mésticos com valor agregado, peças 
úteis e ao mesmo tempo decorativas, 
o que confirma uma tendência – com 
os novos hábitos de vida, a cozinha 
assumiu um lugar importante na casa, 
passou dos fundos para a sala. Temos 
três lojas grandes em Florianópolis, e 
o nosso público é exigente. O consu-
midor atual é bem-informado, quer 
qualidade, design e praticidade. Para 
acompanhar a demanda, o lojista pre-
cisa ser rápido e ficar atento ao que 
está chegando de novo. A feira propi-
cia essa atualização, além de facilitar 
a realização de negócios. 

Carlos Maracajá Pereira e Roberto 
Pereira, proprietários da King 
Market (Salvador, BA)

O mercado de consumo em 
Salvador, hoje, é mais exigente, quer 
inovação, tecnologia e qualidade e va-
loriza o bom atendimento. As pesso-
as procuram produtos para casa que 
proporcionem bem-estar e estejam na 
moda. Temos duas lojas de presentes 
e utilidades domésticas e fazemos 
questão de vir a todas as feiras. Só 

aqui podemos ver as novidades, tro-
car informações e interagir com os 
fornecedores. Esta edição da House 
& Gift Fair mostra que a indústria na-
cional evoluiu muito, está crescendo a 
cada dia com mais qualidade e inova-
ção, ganhando força na competição 
com os importados. Nas linhas de 
cerâmica, plástico e inox, nosso país 
não deve nada a ninguém e está até à 
frente de muitos outros. Os exposito-
res estão apresentando também ten-
dências de arrumação dos produtos 
na loja, o que é bastante proveitoso. 
Não adianta comprar bons artigos e 
não saber expor a mercadoria.

Carlos Alvarenga, proprietário da 
Casas Goianita (Goiânia, Go)

O contato maior com os produtos 
do exterior e as importações de artigos 
não só da China, mas também dos 
Estados Unidos e da Europa, impulsio-
naram bastante o aprimoramento da in-
dústria nacional. Atuando há mais de 50 
anos no setor de presentes e utilidades 
domésticas, com seis lojas grandes em 
Goiânia, voltadas ao público de classes 
A e B, podemos atestar que houve uma 
grande evolução em todos os segmen-
tos. Hoje, a qualidade, o design e a mar-
ca valem muito – peças de grifes reco-
nhecidas fazem muito sucesso, a moda 
entrou também na casa. Os expositores 
em geral da House & Gift Fair estão com 
muitas novidades, e novidades bonitas. 

Rosa Rigon, da loja Roka Idéias e objetos Carlos Maracajá Pereira e Roberto Pereira, da King Market Carlos Alvarenga, da Casas Goianita
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Até as embalagens estão mais vistosas. 
Os importadores estão trazendo o dobro 
de marcas, acredito que 70% das boas 
marcas do mundo estão presentes no 
Brasil, e há lançamentos fantásticos de 
fabricantes nacionais.

leila Maria Furlan, proprietária da 
Bacco’s (São Paulo, SP)

Trabalhamos basicamente com 
artigos importados em três setores – 
vinhos, delicatessen e decoração – , 
sendo que o de decoração tem cresci-
do muito. Tenho notado, sobretudo nas 
três últimas edições desta feira, que a 
qualidade dos produtos, em especial os 
da China, melhorou consideravelmen-
te. Os artigos estão com acabamento 
aprimorado, houve um upgrade nos 
materiais, as embalagens foram incre-
mentadas e os preços se mantiveram 
estáveis. Esse cuidado mostra que o 
consumidor brasileiro não aceita mais 
qualquer coisa; hoje ele exige custo-be-
nefício. Como há mais concorrência, já 
que todos podem ter os mesmos pro-
dutos, o lojista se vê obrigado a ter um 
diferencial para se sobressair.

Rosiane Vargas Dadalto, compradora 
da rede de lojas Dadalto (Espírito 
Santo e Minas Gerais)

Há 70 anos no mercado, nossa 
rede conta com 25 lojas de departa-
mento. O que mais nossos consumi-
dores buscam são novidades e artigos 
que tenham praticidade. E a maior 
exigência é a qualidade – os clientes 
querem produtos cada vez melhores 
para suas casas e dão preferência aos 
artigos diferenciados, coisas que este-
jam na moda e sejam úteis. Esta feira 
é muito importante, porque aqui con-

seguimos ver o que os importadores 
estão trazendo e o que a indústria na-
cional está lançando. Quando levamos 
essas novidades todas para o consu-
midor, as vendas aumentam bastante.

Marco Antonio de Andrade, 
proprietário da Coqueluche 
Presentes (São Paulo, SP)

Temos sete lojas de utilidades do-
mésticas espalhadas pelo estado de 
São Paulo, algumas voltadas também 
ao segmento de cama, mesa e banho. 
Em todos os nossos pontos-de-venda 
sentimos que as pessoas estão se per-
mitindo comprar algo melhor para suas 
casas, dispostas a gastar um pouco 
mais para realizar seu sonho de consu-
mo. Seja um escorredor de pratos ou 
uma panela, seja um jogo de jantar ou de 
copos, o consumidor está saindo do bá-
sico e buscando artigos com criatividade 
e design, o que é muito positivo para o 
mercado. É um caminho sem volta, que 
aumenta nosso desafio. A cada ano, 
o importador tem trazido artigos mais 
adequados, e o fabricante tem buscado 
soluções inteligentes, com bom custo-
benefício. Para nós, lojistas, a feira é o 
momento de ver tudo isso, de comparar 
preços e qualidade, ter contato direto 
com os empresários, trocar idéias, co-
nhecer as tendências e verificar como o 
mercado está posicionado. O setor de 
varejo também se profissionalizou muito 
– hoje, é preciso ter estratégias, mix ade-
quado de produtos, conhecer a clientela 
e motivar os colaboradores.

Bernardette Mendes, proprietária 
da Monograma (Belo Horizonte, MG)

Venho sempre à House & Gift Fair 
em busca de novidades, produtos di-

ferenciados. O mercado está muito 
competitivo, é preciso ir atrás do di-
ferente, pesquisar, pois o consumidor 
quer novidades. Na área em que atua-
mos – cama, mesa, banho, homeware 
e bebê – os produtos têm tido grande 
evolução, principalmente nos materiais. 
Antes, o máximo de qualidade que ha-
via em lençóis era o algodão de 200 
fios; hoje, tem de 400, 600 e até 1.000 
fios. Os cobertores, por sua vez, estão 
mais leves e quentes, com a utilização 
da microfibra. Nas toalhas de banho, 
foi lançado o fio sem torção. Enfim, 
são artigos planejados para atender ao 
consumidor exigente. 

Karla Malvar, gerente de importação 
da rede Multi Ahorro (Uruguai)

Com 45 lojas em Montevidéu e 
no interior do Uruguai, nossos super-
mercados têm atuação de destaque 
no país. A seção de bazar, incluindo 
acessórios de decoração, utilitários e 
têxteis para casa, entre outros itens, 
representa 8% do total das vendas, e a 
de eletrodomésticos, 15%. Esse mer-
cado está crescendo em nossos esta-
belecimentos e queremos incrementá-
lo ainda mais, oferecendo produtos de 
melhor qualidade. Este é um dos moti-
vos por que viemos à House & Gift Fair, 
maior feira do setor na América Latina. 
O Brasil está muito bem posicionado, 
sobretudo na área de decoração e de 
artigos de cama, mesa e banho, com 
produtos que chamam atenção pela 
beleza, pelo design e pela qualidade 
dos materiais.

Diego Memoli, gerente de marketing 
do Jumbo Retail Argentina 
(Argentina, Chile, Colômbia e Peru)

Uma das maiores cadeias de su-
permercados da Argentina, o Jumbo 
Retail tem formato hipermercadista e 
faz parte da rede que inclui ainda as 
marcas Disco e Vea. O setor de produ-
tos para casa representa 20% do fatu-
ramento da empresa. Historicamente, 
compramos do Brasil itens de bazar – 
cerâmica, cristais e artigos têxteis para 
cama, mesa e banho. Vir à House & 
Gift Fair é essencial para conhecer as 
novidades no setor. Na feira, tivemos 
contato também com segmentos inte-
ressantes de móveis, que não conhe-
cíamos. O consumidor argentino gosta 
muito dos artigos brasileiros, priorizan-
do o design, a qualidade e o preço.

Rosiane Vargas Dadalto, da rede de lojas Dadalto Marco Antonio de Andrade, da Coqueluche Presentes
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Representando revistas e ór-
gãos de comunicação dos setores 
de arquitetura, decoração, fabrica-
ção e comercialização de produtos 
para casa, jornalistas de várias partes 
do mundo fizeram ampla cobertura 
da 37ª House & Gift Fair. Profissio-
nais especializados de países como 
Uruguai, Canadá, Itália, China, Índia, 
Espanha, Polônia, Chile, Hong Kong, 
Holanda e Argentina foram unânimes 
ao declarar: a feira comprova o extra-
ordinário avanço do Brasil nessa área, 
apresentando tendências e produtos 
de excelente nível e se diferenciando 
pelos conceitos arrojados na criação 
e na exposição dos artigos.

“A organização da House & Gift 
Fair sempre me impressionou por-
que, além da competência técnica 
e da eficiência, tem um aspecto hu-
mano que não se vê nas outras rea-
lizações desse gênero. Cubro 60, 70 

Jornalistas estrangeiros 
surpreendem-se com as novidades
O que mais impressionou foi o avanço no design, com linhas integradas e conceitos bem-definidos

Santino limonta: “os artigos apresentados na House & Gift Fair se equiparam ao que 
está nas melhores feiras do mundo”.

feiras por ano, portanto percebo bem 
essa diferença. O enfoque é altamen-
te profissional, mas há também uma 
consideração pela pessoa, tanto pelo 
expositor como pelo visitante”, obser-
va Santino Limonta, da revista Ottago-
no – Design, Architettura, Idee, uma 
das mais prestigiadas na Itália.

Presente em várias edições 
consecutivas da House & Gift Fair, o 
jornalista se mostrou agradavelmen-
te surpreso com o desenvolvimento 
do setor: “Notei uma evolução muito 
grande em relação aos anos anterio-
res, seja do ponto de vista estético em 
geral, seja no tocante aos produtos 
nos estandes. A maioria dos artigos 
se equipara ao que é apresentado nas 
melhores feiras européias. Vi produtos 
belíssimos de fabricantes brasileiros, 
como Coza e Martiplast, que denotam 
uma atenção bem maior com o de-
sign. Esse foco, que antes se ressalta-

va mais na produção artesanal, agora 
está sendo valorizado pela indústria e 
considerado inclusive uma alavanca 
de marketing. Os fabricantes compre-
enderam que o design com conceito 
acrescenta diferencial ao produto e 
impulsiona as vendas”.

Santino comenta que, enquan-
to na Europa e nos Estados Unidos 
os negócios estão mais contidos, no 
Brasil percebe-se um crescimento. 
Isso com certeza estimula os investi-
mentos nesse campo. Outro avanço, 
a seu ver, foi o cuidado dos estandes 
em expor os produtos de modo ade-
quado, criando ambientações temá-
ticas. “Os espaços como um todo 
estão num nível muito elevado e em 
perfeita harmonia; não se vê pratica-
mente nada que destoe. A House & 
Gift Fair hoje se posiciona entre as 
melhores e mais famosas feiras mun-
diais do setor, como as de Frankfurt 
ou de Milão, por exemplo”.

O jornalista italiano faz questão 
de ressaltar a importância do Prê-
mio House & Gift de Design. “É um 
grande incentivo ao desenvolvimen-
to dessa atividade e deixa evidente 
o quanto é essencial projetar os ar-
tigos levando-se em conta a forma 
e a função, que são os dois eixos 
do design. Iniciativas desse gênero 
são valiosas, pois contribuem para 
consolidar a cultura da marca com 
conceito nas empresas”. Ele salienta 
ainda o trabalho de divulgação da 
feira: “O evento recebe jornalistas 
do mundo todo e, com isso, a fei-
ra é internacionalmente conhecida. 
São muitas as revistas da Europa, 
da Ásia e dos Estados Unidos que 
falam da House & Gift Fair, o que 
beneficia o setor de produtos para 
casa. É importante fazer coisas bo-
nitas, de qualidade, mas é importan-
te também que as pessoas saibam 
disso e possam conhecê-las”.
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LANçAMENTOS dA FEIRA

A linha Imperial, da Porto Brasil Cerâmica, traz 
bowls e pratos inspirados nas tramas do ratan

Sousplat, prato raso e 
xícaras de chá compõem o conjunto 

Drops, da Scalla Cerâmica

Estampas coloridas nos conjuntos de melamina 
para mesa posta, da Yoi. Na foto, linha Malibú

Com a qualidade das tintas alemãs, a 
luvidarte consegue cores especiais nos 
objetos de decoração

As panelas Bergner, 
comercializadas pela Ricaelle, 

contam com acabamento de 
alumínio anodizado – resistente 

a arranhões, manchas e 
escurecimento

Uma mescla 
de aço inox e madeira certificada nas 
tábuas para antepastos da linha Nature, 
da Forma Inox

A abertura automática da lixeira, 
fabricada pela Sazi Inox, permite 
uma utilização higiênica

trabalho artesanal de lapidação nas peças 
da Feitosa & Severo

A vasilha 
para vegetais, da 
marca americana 
Progressive, 
conserva os 
alimentos na 
geladeira por até 
30 dias. Importada 
pela Hudson

Pratos lovely com estampa Mandala, conjunto para 
refresco limão e caneca com bandeja de vidro Dec 
Hot Drink, da Decor Glass

Vasos de vidro craquelado, da GS 
InternacionalBaú oriental importado pela BtC linha artesanal Acqua, da 2A Cerâmica

Jogo de vasos 
Bali, de alumínio 

fundido com cristal 
Swarovski, da 

Alúmen Design
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Arranjo de rosas brancas com aspecto natural, da 
Cabbage trees

liquidificador Excellence 
com copo de vidro de alta 
resistência e o menor nível  
de ruído, da Black & Decker

Personagens do filme Carros, da Disney, nos abajures 
da Startec

Home theater Netuno, da Reflex

Feita em fiberglass 
com pintura 
automotiva especial, 
a poltrona Rock tem 
desenho exclusivo 
da By Art

Móvel chinês espelhado, 
importado pela Ribeiro e 
Pavani

Novidade na 
Ethnix: almofada 
com estamparia 
inspirada na 
técnica de 
tecelagem ikkats, 
típica do sul da 
Ásia

A poltrona Havaí, da 
Natureza Móveis, é 
feita de apuí e junco

Jogo de lençol 400 fios, da Formas y Colores: puro 
algodão penteado e acabamento cuidadoso

Almofadas de poliéster e algodão com 
detalhes em prata, da til Importados

Mantas de microfibra, da Fatex: macias e fáceis de 
lavar e secar

o balde de gelo Vitra, da oU, 
tem um sistema térmico que 
conserva o gelo por mais 
tempo. Disponível em cinco 
opções de cores

Poltrona giratória tawa, da 
Aluminas Móveis

Cooktop Glass Edition, com sistema de indução, 
da Bosch
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IX Prêmio House & Gift de design
Produtos que vão ditar tendências de mercado

Na sua 9ª edição, o Prêmio Hou-
se & Gift de Design promovido pela 
Grafite mais uma vez comprovou o 
desenvolvimento do design brasileiro 
no setor de artigos para casa, evi-
denciando o talento de profissionais e 
estudantes que atuam na área. Nes-
te ano, o concurso contou com 172 
projetos inscritos – 150 de empresas 
e 22 de universitários –, e elegeu 15 
ganhadores, cujos nomes foram reve-
lados na cerimônia de abertura da 37ª 
House & Gift Fair South América. 

Além de receber o troféu e o selo 
de vencedor, os produtos vitoriosos fi-
cam expostos com destaque durante 
os quatro dias da feira e podem ser ins-
critos no IF Product Design Award, em 
Hannover, Alemanha, uma das mais 
prestigiadas premiações internacionais 
de design. Neste ano, os participantes 
contaram com mais uma surpresa: foi 
escolhido, por jornalistas e formadores 
de opinião de vários países que vieram 
ao evento, o projeto de destaque entre 
os vencedores. O grande campeão foi 
o designer Fábio Toshio Ueno, da em-
presa Ilionh Iluminação e Decoração, 
com os Balizadores Eggo – luminárias 
para jardim –, presenteado pela Grafite 
com uma viagem para visitar a feira de 
Frankfurt. 

Composta por influentes espe-
cialistas da área, entre eles os desig-
ners Anna Milliet, Vera Riemer, Cyntia 

Santos Malaguti de Souza, Camila Fix 
e Ivens Fontoura, atual presidente da 
Associação Brasileira de Críticos de 
Design (ABCD), e coordenada pelo 
renomado professor de Arte e Design 
Auresnede Pires Stephan, a comissão 
julgadora avaliou criteriosamente as 
peças. Priorizando aspectos como 
forma e função, qualidade, relação 
custo/benefício, adequação ao mer-
cado e viabilidade industrial, dois fato-
res em especial foram considerados: 
o diferencial do design, ou seja, seu 
grau de inovação, e a função – se o 
produto atende ao propósito para o 
qual foi criado. 

“Os projetos apresentados evo-
luíram bastante em relação aos con-
cursos anteriores, principalmente na 
qualidade técnica e estética”, afirma 
o professor Auresnede. “Não foi fácil 
escolher, pois eram muitos os traba-
lhos de concepção elaborada e cria-
tiva. Cada edição deste Prêmio pode 
ser considerada um novo capítulo na 
história da evolução do design brasi-
leiro e também um incentivo e uma 
forma de agregar valor não somente 
aos produtos premiados, mas aos 
seus criadores e às empresas que os 
desenvolveram. O prêmio é referência 
no mercado e um forte instrumento de 
marketing para o ganhador”.

A opinião é reforçada por Iza-
bel Cristina Franceschini, gerente de  

Marketing da Metalúrgica Forma, em-
presa que foi contemplada em duas 
categorias: Utensílios de Cozinha e 
Mesa Posta Tradicional. “Vencer o prê-
mio de design agrega valor percebido 
ao produto devido à grande visibilidade 
que ele acaba tendo na mídia. A Forma 
nasceu da busca pelo ‘fazer diferente’ 
e trabalha com a inovação no seu dia-
a-dia, dentro da sua cadeia de produ-
ção. Sua participação no Prêmio Hou-
se & Gift de Design vem reforçar essa 
ideologia. O evento está inserido no 
planejamento estratégico da empre-
sa, que já participou de sete edições e 
teve onze produtos vencedores”.

Para a estudante Ana Maria Paiva, 
da Escola de Design da Universidade 
do Estado de Minas Gerais, que de-
senvolveu o Kit Cinema em Casa em 
parceria com o colega Rafael Osmar 
de Oliveira e Costa e ganhou o Prêmio 
House & Gift de Design na categoria 
Mesa Posta Casual, a vitória é sinal de 
que estão no caminho certo. “Nosso 
foco foi o entretenimento. Queríamos 
desenvolver um produto para ser usa-
do nas horas de lazer. Pensamos em 
duas situações: assistir TV e receber 
amigos. A peça deveria ser funcional e 
ao mesmo tempo decorativa. Foi esse 
objetivo que nos guiou até o resulta-
do final. Temos certeza de que o 
Prêmio vai nos abrir muitas 
portas.”

Fo
to

s:
 W

in
ds

or
 M

. B
or

ge
s



Peças premiadas

BALIZADORES EGGO
Conjunto de luminárias para jardim, de cerâmica artesanal, que emitem 
luz indireta para não agredir o ambiente. 
CATEGORIA: Artesanato Regional 
EMPRESA: Ilionh Iluminação e Decoração Indústria e Comércio Ltda.
DESIGNER: Fábio Toshio Ueno

CONJUNTO PARA PICAR TEMPEROS KYOTO
De aço inox e madeira certificada, tem um rebaixe côncavo que retém 
os alimentos durante o corte, facilitando o manuseio.
CATEGORIA: Utilidades Domésticas – Utensílios de Cozinha
EMPRESA: Metalúrgica Forma Ltda. 
DESIGNER: Gértri Bodini

PANELA LION
De alumínio, com 6 a 8mm de espessura, a panela funciona como um forno, 
pois seu sistema de fechamento mantém a temperatura interna constante. 
CATEGORIA: Utilidades Domésticas – Utensílios de Cozinha
EMPRESA: Tramontina S/A Cutelaria
DESIGNER: Equipe de Designers Tramontina

ARGOLAS GLOSS
Peça de aço inox decorativa e funcional, que pode ser usada como 
argola de guardanapo, apoio para cartão marcador de lugar e para 
os talheres.
CATEGORIA: Utilidades Domésticas – Mesa Posta Tradicional
EMPRESA: Metalúrgica Forma Ltda.
DESIGNER: Gértri Bodini

KIT CINEMA EM CASA
Feito de polimetilmetacrilato (PMMA), o kit contém suportes para várias 
peças: bandeja para pote e copo, de uso individual, e bandeja para oito 
copos e vasilhas.
CATEGORIA: Utilidades Domésticas – Mesa Posta Casual
INSTITUIÇÃO: Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)
DESIGNERS: Ana Maria Paiva Ferreira / Rafael Osmar de Oliveira e Costa

GORDYS - 
DESCANSOS DE PANELA
Linha de descansos de aço com design divertido e cores vibrantes, 
levando modernidade e diversão à mesa.
CATEGORIA: Utilidades Domésticas – Mesa Posta Casual
EMPRESA: Estok Comércio e Representações Ltda. 
DESIGNER: Amanda Fiore

CAIXA COM VISOR
De polipropileno, em diferentes cores, esta caixa organizadora facilita o 
empilhamento e permite visualizar o conteúdo.
CATEGORIA: Presentes – Objetos de Escritório
EMPRESA: Coza Utilidades Plásticas Ltda.
DESIGNER: Ana Cristina Rezende

LIXEIRA - PÁ DE LIXO
O produto, de plástico injetável, pode ser usado como pá de lixo e como 
lixeira.
CATEGORIA: Utilidades Domésticas – Limpeza e Organização Doméstica
INSTITUIÇÃO: Universidade Fumec
DESIGNER: Gustavo Heitor de Castro Santos Menegale

LIXEIRA TRIANGULAR
 BASCULANTE
Além de ocupar menos espaço, possibilita que o lixo seja descartado 
sem contato com a tampa e com os resíduos.
CATEGORIA: Utilidades Domésticas – Limpeza e Organização Doméstica 
EMPRESA: Jaguar Indústria e Com. de Plásticos Ltda.
DESIGNER:  Willian Ribeiro de Oliveira

VASO BOLA
Peça de poliéster, com tampa fixada por um imã, tem duas 
funções: pote para balas ou outros petiscos e vaso de flores.
CATEGORIA: Decoração – Acessórios para Decoração
EMPRESA: Eliana Schussel Design Objetos de Arte Ltda. 
DESIGNER: Eliana Schussel

DO-RE-MI
Luminárias de mesa sem 
interruptores, com  
acendimento gradual através de toques no cone metálico. 
CATEGORIA: Decoração – Iluminação
EMPRESA: Iluminar Ltda. 
DESIGNER: Ronaldo Mafra

DRIINN
Suporte de PVC para pequenos aparelhos eletrônicos, como celula-
res, câmeras digitais ou MP3, com design funcional para recarga.
CATEGORIA: Presentes – Objetos de Uso Pessoal
EMPRESA: Urban Importação Comércio e Distribuição Ltda. 
DESIGNER: Cláudio Brandão

LAVADORA DE ROUPA SEMI-
AUTOMÁTICA RUBI
Com capacidade para lavar até 
8kg de roupa seca, a arquitetura 
da máquina propicia uma re-
dução significativa na estrutura 
de montagem e estocagem de 
componentes.
CATEGORIA: Utilidades Domés-
ticas – Eletrodomésticos
EMPRESA: Latina Eletrodomés-
ticos S/A
DESIGNER: Paulo Coli, Ronis 
Paixão e Marcos Rocha

SECADOR DE CABELOS COM DIFUSOR - 
DEVA SUN BY TAIFF
Compacto e potente, seu difusor em forma de mão 
permite praticidade e redução no tempo de uso.
CATEGORIA: Presentes – Objetos de Uso Pessoal
EMPRESA: SG Design e Comércio Ltda.
DESIGNERS: Sidney Rufca, Gustavo M. Camargo, Alexandre Scartezini, 
Renata Pujol, Guilherme L. Gomes, Tanna Gomide, FelipeUzum, Rafael 
M. Carneiro e Daniel Yaginuma

TAPETE BOX HYDRO
De PVC, para uso em box de banheiro, possui aberturas para melhor 
escoamento da água, pequenas bolhas em relevo para massagear a 
planta dos pés e ventosas na parte de baixo para fixação segura. 
CATEGORIA: Decoração – Acessórios para Banheiro 
EMPRESA: Martiplast Ind. Com. Plásticos Ltda. 
DESIGNER: Equipe Martiplast
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1. Homenagem da Grafite Feiras aos 100 
anos da imigração japonesa no Brasil: pro-
dutos de temática oriental ficaram expos-
tos no estande

2. o técnico de futebol Carlos Alberto Par-
reira, que confere as novidades da feira, e 
toninho Mansilia, representante da Full-Fit 

3. Coletiva de Michel Papescu, diretor da 
Pepper, que ganhou o Prêmio Gia como 
uma das cinco lojas mais inovadoras do 
mundo

4. Marc Cagnard, conselheiro comercial da 
embaixada francesa, brinda os bons re-
sultados alcançados pelos expositores do 
Espaço França

5. Karla Malvar, gerente de importação da 
rede uruguaia Multi Ahorro, e Diego Memo-
li, gerente de marketing do Jumbo Retail 
Argentina, vieram à feira conhecer as novi-
dades do setor e fechar muitos negócios

6. Rede tV!, uma das emissoras que exibi-
ram destaques da feira

7. Aline Soares e Jair Soares Junior, do 
Atelier Aline & Junior, levaram muito brilho 
e mesclagem de tecidos com suas mantas 
feitas em tear manual

8. André Abdalla, diretor da Abdalla Im-
ports, apresenta em seu estande as últi-
mas novidades em tapetes

9. Ernesto Paulo Harsi, presidente da As-
sociação dos Designers de Produto, na en-
trega do Prêmio House & Gift de Design

10. Fabio toshio Ueno, vencedor do Prê-
mio House & Gift de Design que ganhou da 
Grafite uma viagem para a feira Ambiente, 
em Frankfurt, o consultor de etiqueta Fá-
bio Arruda e o presidente da Grafite, tarso 
Jordão

11. Allan Rodrigo Eccel, da Ardea tapetes, 
declara, para Marcella Herrera, da Grafite, 
sua satisfação em participar da feira

12. Solange Aparecida Barusco, Sueli Del-
gado e Rosangela lopes, da Móveis Ro-
van

13. Frederico Cury e tarso Jordão, da Gra-
fite, Mauro Jordão, da laço: total apoio a 
iniciativas que contribuam para o avanço 
do setor

14. Dorinha lambert Mathias, proprietária 
da Elza Kahnne, levou objetos de decora-
ção diferenciados para a feira

15. Gisele Freitas, Rossana Simonato, Edu-
ardo Simonato e Eduardo Vinícius Simona-
to, da Nusa Dua, participam da House & 
Gift Fair desde 2003

16. Moacyr Botsman, gerente de vendas 
da Full-Fit, Vivian Bacha, marketing da 
Ballarini, Vittorio Marangoni, exportação 
da Ballarini, e Ariel Hamoui Maalighi, dire-
tor da Full-Fit

Flagrantes 
da Feira
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Receita de sucesso
A Ricaelle comemora 30 anos de atuação e crescimento

Referência no mercado de pre-
sentes pela qualidade dos produtos 
que comercializa – cristais Rona e 
Bohemia, peças de vidro Simax e Po-
max, além de artigos de acrílico que 
levam sua própria marca –, a Ricaelle 
está completando 30 anos de vida 
em grande estilo. Fechou contrato 
com a Bergner para distribuir com ex-
clusividade no Brasil os acessórios e 

utensílios para cozinha dessa concei-
tuada marca austríaca. São 116 itens, 
de panelas de alumínio fundido e alu-
mínio anodizado a garrafas térmicas 
de aço inox com sistema vacuum 
flex, passando por facas, escumadei-
ras, espátulas para pizza e abridores 
de lata, entre outros.

“A marca tem tudo para se 
transformar em um dos carros-che-

fes de vendas da empresa”, obser-
va o fundador e diretor da Ricaelle, 
Raffaele  Dayan, que veio da Itália 
em 1954. “É a nossa grande apos-
ta, até em função da boa aceitação 
inicial que obteve junto aos lojistas 
na House & Gift Fair deste ano, 
evento que escolhemos para lançar 
oficialmente a grife. Comercializa-
mos 25% acima do previsto nos 

Raffaele Dayan: prioridade para produtos com alto valor agregado
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quatro dias da feira, o que mostra a 
adequação do produto ao gosto do 
consumidor brasileiro.”

 Além disso, em janeiro próximo, 
a Ricaelle inicia a comercialização da 
nova linha For Your Home, da Bohe-
mia. Composta por 40 itens de cris-
tal de soda e lançada recentemente, 
já é sucesso de vendas no mercado 
mundial. “Conseguimos exclusivi-
dade desses produtos para todo o 
território brasileiro. Nunca a Bohemia 
deu uma linha tão numerosa para 
uma única empresa”, orgulha-se o 
diretor da companhia, que tem pri-
mazia também em outras marcas 
importadas. É a única representante 
das tchecas Simax e Pomax, que 
fabricam utilitários de vidro em diver-
sos formatos e super-resistentes a 
alteração de temperatura.

O conhecimento do mercado in-
ternacional e a agilidade para detec-
tar novas oportunidades de negócios 
têm garantido a expansão contínua 
da Ricaelle no setor de presentes 
finos. Rona e Bohemia, por exem-
plo, serviram de inspiração para uma 
grande tacada da empresa. Por pro-
blemas ecológicos, que foram enca-
recendo o cristal nos últimos anos, 
diversos fabricantes começaram a 
adaptar a fórmula de seus produtos 
para eliminar o óxido de chumbo – 
substância responsável pela clareza, 
cristalinidade e pelo toque metálico 
do cristal, mas que, segundo os eco-
logistas, prejudica o meio ambiente. 
Surgiu, assim, o “soda potash glass” 
ou vidro de soda potássica, produzi-
do tanto pela Rona quanto pela Bo-
hemia. Identificando esse segmento 
como um novo nicho no mercado de 
vidros e cristais, a importadora criou 
a denominação ‘cristal de soda’ e 
fez dela uma marca registrada. 

A parceira Rona viu com bons 
olhos a iniciativa e autorizou, há dois 
anos, a colocação do nome em 
suas etiquetas. “A vantagem é que 
o produto isento de chumbo tem 
custo inferior, o que ajuda a ampliar 
a faixa de consumidores de cristais 
no Brasil e no mundo”, explica Ra-
ffaele. “Toda empresa tem um fato 
curioso. Acho que na nossa história 
recente, um dos lances marcantes 
foi criar o nome cristal de soda e 
firmá-lo no mercado de presentes.”

SEMPRE EM BUSCA DE 
CRESCIMENto

Inovação e glamour andam 
lado a lado na trajetória da empre-
sa. Visando o consumidor de maior 
poder aquisitivo, a Ricaelle foi uma 
das primeiras a lançar utilitários de 
acrílico no país. “Desenvolvemos 
uma linha de acrílico artesanal vol-
tada ao público de classes A e B”, 
conta Raffaele. “Comprávamos a 
chapa acrílica e a dobrávamos com 
o calor manualmente, pois não dis-
púnhamos de máquinas. Trouxe-
mos esse conceito da Europa”. Foi 
com esses produtos que a empresa 
estreou no mercado, em agosto de 
1978, num galpão de 300 m2 lo-
calizado no bairro de Socorro, em 
São Paulo. Dessa compacta linha 
de produção, onde trabalhavam 12 
funcionários, saíam 30 diferentes 
produtos de acrílico, que eram for-
necidos para lojas de alto padrão, 
como Cleusa Presentes, Mickey 
e Roberto Simões, em São Paulo, 
Raquel Presentes (Rio de Janeiro) 
e Lojas Blumenau (Brasília), todos 
eles ainda clientes. 

Em 1983, a Ricaelle mudou-
se para uma área de 2.000 m2 no 
bairro do Bom Retiro, onde hoje 
ocupa um espaço 50% maior, e, 
para fazer frente ao ritmo crescen-
te de vendas, decidiu automatizar 
a linha de produção com injetoras. 
“Compramos um parque industrial e 
encomendamos ferramentas espe-
cíficas, porque naquela época não 

havia no Brasil moldes de qualida-
de. Acreditamos que era possível, 
partindo de uma técnica até então 
utilizada apenas para artigos popu-
lares, fabricar um produto requin-
tado, com melhor acabamento”. A 
estratégia impulsionou os negócios, 
permitindo aumentar em mais de 
200% a produtividade e ampliar a 
carteira de clientes, acrescentando 
atacadistas e lojas de departamen-
tos à sua lista de parceiros. 

taças de cristal de soda da Rona: produtos diferenciados que só a Ricaelle pode oferecer

Vasos da linha For Your Home, da 
Bohemia: exclusividade da Ricaelle no 
Brasil
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Com o nome consolidado no 
ramo de presentes, a Ricaelle deu 
um passo decisivo a partir da aber-
tura dos portos promovida no Brasil 
em 1990: passou a investir em im-
portação. Como o consumidor tinha 
poucas opções no mercado nacio-
nal de utilidades domésticas, princi-
palmente no que se refere a design, 
e estava ávido por novidades, a em-
presa percebeu que o momento era 
propício para incrementar seu catá-
logo com marcas internacionais. 

A primeira a chegar foi a afa-
mada grife francesa de cristais 
Arcoroc, com uma grande diver-
sidade de produtos – 350 itens, 
entre taças, saladeiras, copos e 
porta-retratos. Posteriormente, a 
importadora passou a trazer outras 
marcas de vidro e cristal, como a 
polonesa Violeta e a alemã Walter 
Glass. Essa maior oferta de artigos 
estrangeiros, aliada aos itens de 
acrílico, levou à ampliação da equi-
pe de vendas, de 15 para 35 re-
presentantes distribuídos por todo 
o território nacional. Os importados 
atingiram 70% das vendas, per-
centual que se mantém ainda hoje.

AtUAlIZAÇÃo CoNStANtE

Com o tempo, a Ricaelle come-
çou a prospectar outros fabricantes 
de vidros e cristais, notadamente do 
Leste Europeu. Saíram daí os acor-
dos com as tchecas Bohemia, Si-
max e Pomax e a eslovaca Rona. E 
as novidades não param. “Para so-
breviver nesse ramo, é preciso tra-
zer uma linha nova a cada seis me-
ses”, enfatiza Raffaele. “Por isso as 

viagens internacionais são impres-
cindíveis. Vamos constantemente a 
feiras no exterior, visitamos lojas e 
fornecedores em vários países”.

Participar da House & Gift Fair 
é prioridade na estratégia comer-
cial e de marketing da companhia, 
que expõe na feira desde a primeira 
edição. A importância é tão grande 
para a empresa que, às vésperas 
do evento, ela realiza uma conven-

ção de vendas a fim de explicar aos 
representantes – um contingente de 
aproximadamente 50 profissionais 
– as características técnicas dos 
produtos, focando nos pontos for-
tes de cada um. Segundo o diretor, 
essas informações, assim como o 
atendimento personalizado, são es-
senciais e determinantes nas esco-
lhas e decisões dos compradores.

Atualmente, a empresa traba-
lha com cerca de 700 itens e possui 
uma carteira de 4.800 clientes. Des-
de 2003, a empresa tem crescido 
em torno de 10% ao ano, em 2008 
chegou a 15% e a previsão para 
2009 é de uma expansão da ordem 
de 20%, graças aos novos produtos 
e linhas com maior valor agregado. 
Uma atuação bem-sucedida que 
tem, como respaldo, o espírito em-
preendedor de seus dirigentes. “A 
experiência nos ensinou a trabalhar 
e projetar uma marca no mercado. 
Conquistar clientes é uma tarefa gra-
tificante, que nos permitiu ampliar e 
diversificar a linha de produtos.”

os refratários Pomax são super resistentes a baixas e altas temperaturas

Utilitários Bergner, cujo catálogo 
inclui mais de 100 itens de excelente 

qualidade e acabamento refinado
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The ideal basis for 
successful business
As well as being the most important industry event for showcasing current trends and 
placing orders, Ambiente is also a key source of inspiration. Over 4600 international 
exhibitors will be presenting a unique product spectrum in the world-renowned Dining, 
Giving and Living shows. Design presentations, expert talks and retail events offer 
valuable information and guidance. Forge vital contacts at Ambiente – and rekindle 
your customers’ enthusiasm!

All information about the show and admission tickets (at discounted pre-show prices) 
are just a couple of mouse clicks away at www.ambiente.messefrankfurt.com

the world’s choice

13 – 17. 2. 2009



Fonte dos principais fabricantes e fornecedores mundiais de artigos para casa -
produtos inovadores que ainda não estão disponíveis nas feiras européias ou asiáticas.

Encontre inspiração, ideias e ferramentas para aumentar o seu negócio -
na feira e com os, mundialmente renomados, varejistas de Chicago.

22 – 24 de março em Chicago, EUA

Pré-credenciamento online grátis:

Visitantes - www.housewares.org/attend

Expositores - www.housewares.org/exhibit

Para maiores informações sobre a feira e sobre
planos de viagem, por favor contate:
iEvento Promoções e Turismo, Jairo Klapp
Tel: +55 11 3297-2275, Email: jairo@ievento.com.br

2.000 expositores de mais de 35 países 

61.000 visitantes profissionais de mais de 125 países 

IHAad_HGCasa:Layout 4  9/23/08  11:34 AM  Page 1
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Spring Fair 
2009 vem com 

novidades
A próxima edição da Spring 

Fair International, de 1º a 5 de fe-
vereiro de 2009, no National Exhi-
bition Centre (NEC), em Birmin-
gham, Inglaterra, reúne marcas 
e compradores do mundo todo 
ligados ao setor de giftware. Além 
de abranger os mais variados seg-
mentos de produtos para casa, 
presentes, papelaria, suprimentos 
para festas, brinquedos, acessó-
rios de moda e artigos infantis, 
entre outros itens, passa a con-
tar também com o The Jewellery 
Show, área específica para jóias 
finas – de pedras preciosas a reló-
gios e metais –, embalagens, equi-
pamentos e displays específicos.

Anualmente, o Consulado-Ge-
ral Britânico/UK Trade & Investment 
convida empresas brasileiras para a 
feira, patrocinando parte dos custos 
da viagem, organizando eventos e 
programas de visitas às indústrias 
locais. As inscrições para a Spring 
Fair 2009 já estão encerradas, mas 
o Consulado permanece à disposi-
ção para novos contatos relativos 
às futuras edições da feira. Infor-
mações: simone.ricci@fco.gov.uk – 
tel. (11) 3094-2746, ou pelo portal 
www.springfair.com .

Pernambucana  
de 124 anos 

chega a Salvador
Uma das empresas mais an-

tigas de Pernambuco, a Ferreira 
Costa, com 124 anos, inicia pla-
no de expansão pelo Nordeste, 
inaugurando uma filial em Salva-
dor (BA). A nova Home Center 
Ferreira Costa ocupa 11 mil m2 de 
área de venda, quatro pisos e 700 
vagas de estacionamento. Seu 
mix inclui milhares de itens para 
construir e reformar, utilidades 
para o lar, decoração, iluminação, 
eletrodomésticos, além do centro 
automotivo.

Marelli faz 25 anos  
e comemora em grande estilo

Uma das maiores fábricas de mobiliário corporativo da América Latina, 
a Marelli Ambientes Racionais, localizada em Caxias do Sul (RS), come-
morou seus 25 anos de fundação com um grande evento, que apresentou 
diversas atrações artísticas e culturais, além de sofisticada gastronomia. 
A temática foi inspirada na arte e no prazer em trabalhar, princípios que 
norteiam a Marelli desde o início. Foi montada uma exposição inédita e 
exclusiva de obras de arte assinadas por 12 renomados artistas plásticos 
gaúchos, o “Projeto Artistas”, que teve como foco também a responsabi-
lidade social: cada um dos 12 artistas convidados doou o seu cachê e a 
obra de arte a entidades assistenciais.
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Diretores Rudimar Borelli, Daniel Mazzocchi e Francisco Santos, 
fundadores da Marelli, que receberam os convidados

Full-Fit abre novo showroom
A Full-Fit inaugurou, em outubro, seu novo showroom no bairro 

Barra Funda, em São Paulo. O espaço reúne mais de três mil itens, entre 
faqueiros, taças e copos, cristais e porta-retratos, além de artigos para 
bar e vinho, mesa e cozinha de marcas renomadas, como Bohemia Vidro, 
Bohemia Cristal, Rona, Royal Leerdam, Regent, Zak Designs, Architec, 
Snips, Puhlmann, Vice-Versa, Helios, Gat, Dynasty e Aida.
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Grupo Santa Helena  
também em Campinas

Fábio Arruda ensina a ser  
eficiente e elegante 

Ricardo Eletro 
desafia a 

concorrência e 
amplia rede

A política de preços baixos ado-
tada pela rede Ricardo Eletro, aliada 
à flexibilidade nas negociações e às 
boas condições de pagamento, tem 
um novo público-alvo: o carioca. A 
previsão é de que, até o final deste 
ano, a empresa tenha pelo menos 40 
pontos-de-venda no Rio de Janeiro, 
ultrapassando a marca de 250 unida-
des abertas no País. O mix de lojas e 
de produtos é diversificado, incluindo 
desde o varejo tradicional, lojas-con-
ceito, megastores e até lojas de des-
conto, além das vendas pela internet. 
A Ricardo Eletro começou há 18 anos 
com uma loja de 20m2 em Divinópo-
lis, MG. Hoje, são 86 lojas em Minas 
Gerais, 51 em Goiás, 65 na Região 
Nordeste, 19 no Espírito Santo, 15 no 
interior de São Paulo e, por enquanto, 
13 no Rio de Janeiro.

Uma reflexão 
sobre o fenômeno 

da cor

Lançado pela designer Rê Fer-
nandes, o livro Da Cor Magenta - 
Um tratado sobre o fenômeno da 
cor e suas aplicações propõe uma 
atualização de conceitos, sugerindo 
o uso de uma teoria reformulada e 
mais completa para o equilíbrio das 
cores. Numa linguagem simples 
e direta e com um projeto gráfico 
refinado, a obra apresenta metodo-
logia dinâmica, construída passo-
a-passo pela autora durante trinta 
anos de magistério superior.

Após publicar as obras Sempre, 
às Vezes Nunca e Chique & Útil, Fa-
bio Arruda, um dos mais conhecidos 
experts em etiqueta e comportamento 
do País, lançou seu terceiro livro pela 
Editora Arx: Eficiente & Elegante – 
Guia de Etiqueta Profissional, fo-
cado no mundo empresarial. A obra 
aborda situações voltadas ao uso da 
internet, eventos corporativos, elabo-
ração de reuniões, viagens de negó-
cios e home office. “Procurei atender 
a uma grande quantidade de solici-
tações, pois as pessoas me pediam 
normas de comportamento profissio-
nal e dicas para cumpri-las com natu-
ralidade”, explica o autor.
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Detentor das marcas Cleusa Presentes, Suxxar e Espaço Santa Hele-
na, o Grupo Santa Helena leva seu conceito de requinte e sofisticação para 
o interior de São Paulo, com a abertura de duas lojas em Campinas: Cleusa 
Presentes, numa área de 540 m2 no Shopping Iguatemi, e Espaço Santa 
Helena, com 680 m2 no Shopping Galeria.

Projetadas pelo arquiteto Jayme Lago, as lojas oferecem mais de 20 mil 
itens entre cristais, porcelanas, prataria, acessórios de cozinha, eletrodomés-
ticos e objetos de decoração. Além do mix de produtos exclusivos das me-
lhores marcas nacionais e internacionais, têm como diferencial o atendimento 
personalizado e a consultoria full time para noivos de todo o país.

Os dois novos espaços vêm se juntar aos outros sete que já são re-
ferências no mercado de homeware na capital paulistana, localizados nos 
bairros dos Jardins, Moema, Santana, Pinheiros, Jardim Paulistano, Pom-
péia e Vila Olímpia.



Lançado livro  
10 Cases do design Brasileiro

Coordenado pelo Professor Au-
resnede Pires Stephan (Eddy), o li-
vro 10 Cases do Design Brasileiro 
mostra os bastidores do processo 
de criação, registrando experiências 
e ações práticas de designers, seus 
esforços e a memória do projeto no 
campo do design. A obra é dire-
cionada a estudantes, profissionais 
e pesquisadores, como fonte de 
consulta, de questionamento e de 
reflexão sobre a prática do design 
de produto.

doural lança novo site
A loja Doural, uma das mais tradicionais de São Paulo, inaugurou 

um novo site, interativo e dotado de uma ampla gama de recursos que 
facilitam as compras on-line (www.guiadoural.com.br). Para as noivas, 
a grande novidade é a lista de casamento: além de ser elaborada virtu-
almente, possibilita sua edição, para não ocorrer a repetição dos itens 
recebidos.

 Desde 1905, a Doural marca presença no mercado, comercializando 
artigos para cama, mesa e banho, tapetes, cortinas e objetos de deco-
ração para casa e escritório, entre outros itens. 

HG Casa   59
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Tok&Stok apresenta 
crescimento nas 

vendas corporativas
A rede de lojas Tok&Stok anun-

cia um crescimento de cerca de 
30% em suas vendas corporativas 
em 2008. Este é o resultado de um 
programa que inclui a criação de no-
vas linhas de produtos específicos, 
iniciado há três anos para atender 
aos escritórios e arquitetos que pro-
curavam um serviço especializado 
nos pontos-de-venda.

PortCasa amplia 
loja e mix de 

produtos
Especializada em têxteis para 

a casa, a PortCasa aproveitou seu 
primeiro aniversário para ampliar 
as instalações e o mix de produ-
tos. Instalada no bairro paulistano 
do Bom Retiro, passou a ocupar 
dois mil metros quadrados de área 
e oferecer mais de cinco mil itens. 
Além dos artigos de cama, mesa, 
banho e decoração, estão agora 
à disposição do público cortinas, 
colchões, tapetes e eletrodomés-
ticos. Este foi o primeiro passo de 
um projeto mais ambicioso, que 
exigiu um investimento inicial de 
R$ 2 milhões para implantação da 
loja e mais R$ 800 mil para a sua 
ampliação.

Arte em Vime 
apresenta a 

coleção 2009
A Arte em Vime apresenta 

sua coleção de móveis e deco-
ração para 2009 num novo site 
(www.arteemvime.com.br), de vi-
sual moderno e fácil navegação. 
A empresa, situada em Duque de 
Caxias, Rio de Janeiro, é conhe-
cida pela fabricação de móveis 
de fibras naturais, como rattan, 
junco, apuí e bambu, todos de re-
florestamento. 

Pulepuxe traz marcas renomadas  
para o Brasil

Inaugurada no final de outubro, nos Jardins, em São Paulo, a  
Pulepuxe apresenta o que há de mais moderno e prático em maté-
ria de design para casa e escritório da Europa e dos Estados Uni-
dos. Entre as idéias criativas para presentes, destacam-se as peças 
coloridas e bem-humoradas da Pylones – que está entre as dez 
marcas mais conhecidas da França –, que chamam a atenção pela 
forma lúdica de seu design. A loja representa também as marcas 
alemãs Reisenthel, cujas bolsas são reconhecidas pela durabilidade 
dos tecidos e pela modelagem diferenciada, e Koziol, que se ressal-
ta pelos itens de papelaria e objetos de decoração com o selo de 
sustentabilidade ecológica. 

Nova campanha da Imaginarium
 Após quatro anos, a Imaginarium, que produz e comercializa 

presentes, objetos de decoração e artigos de uso pessoal por meio 
de franquias, volta à mídia. A campanha Talking Heads Imaginarium, 
com ênfase na mídia impressa, reforça a criatividade e a irreve-
rência das peças criadas pela empresa. Idéias atualizadas e mix 
de produtos originais, sempre ligados ao fundesign, são as marcas 
registradas da Imaginarium, que investiu R$ 2 milhões na área de 
marketing em 2008.



editorial

Visite nosso site:

www.grafitefeiras.com.br

FALE COM QUEM DECIDE

2/1 1/1

1/2

1/4 1/6

43,0 x 27,5 cm 21,5 x 27,5 cm

21,5 x 13,5 cm

HORIZONTAL

10,0 x 26,5 cm

VERTICAL

7,0 x 26,5 cm

10,0 x 13,5 cm 7,0 x 13,5 cm

1/2 1/3

R$ 15.100,00 R$ 7.560,00

R$ 4.347,00 R$ 4.347,00 R$ 2.973,00

R$ 2.268,00 R$ 1.524,00

3a capa
R$ 9.829,00

4a capa
R$ 11.800,00

Departamento Comercial

(11) 2105-7000
publicidade@grafitefeiras.com.br

Revista HG Casa
O seu guia do mercado
Fechamento publicitário:
Janeiro/2009

A revista HG Casa oferece a oportunidade para sua 
empresa aumentar a exposição do seu produto no mercado.
Com tiragem de 20.000 exemplares e distribuição gratuita 
em todo o território nacional, na revista HG Casa seu 
produto será visto por quase todos os seus clientes, 
empresários e potenciais compradores.
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EMPRESAS, FoNtES E ENtREVIStADoS CItADoS NEStA REVIStA

A 
2A Cerâmica  
Tel.: 19 3581-3281 
www.2aceramica.com.br

A6 Arquitetura + Design 
Tel.: 11 3817-5888 
www.a6design.com.br

Abdalla Imports  
Tel.: 11 3272-1033 
www.abdallaimports.com.br

Acessories 
Tel.: 51 3594-9077 
www.acessories.com.br

AkzoNobel 
www.akzonobel.com

Alberto Codonho  
e-mail: albertocodonho@ig.com.br

Alimport do Brasil  
Tel.: 11 3392-2202 
www.alimport.com.br

Alumen Design 
Tel.: 11 5536-0604 
www.alumendesign.com.br

Alumin’arte 
Tel.: 47 3041-1492 
www.aluminarte.com.br

Aluminas 
Tel.: 37 3381-2146 
www.aluminas.com.br

Appolia 
www.appolia.com

Ardea 
Tel.: 48 3342-5512 
www.ardea.com.br  

Arte em Vime 
Tel.: 21 2676-8490 
www.arteemvime.com.br 

Artesanía  
Tel.: 11 4177-1746 
www.artesanianet.blogstpot.com

ArtMaison 
Tel. : 11 3835-4666 
www.artmaison.com.br

Atelier Aline & Junior 
Tel.: 35 3561-2161 
www.atelieraj.com.br

Auresende Pires Stephan 
e-mail: apdesign@uol.com.br

Avanti-Carpet 
Tel. : 11 3088-5200 
www.avantitapetes.com.br

B

Bacco’s 
Tel.: 11 3661-7898 
www.baccos.com.br

Ballarini  
www.ballarini.it

Banho Santo Velaria 
Tel.: 11 3656-1916 
www.banhosanto.com

Bematech 
SAC : 0800 644 2362 
www.bematech.com.br

Black & Decker 
Tel.: 11 3056-9998 
www.blackanddecker.com.br

BMC Alumínios  
Tel.: 19 3893-6279 
www.aluminiosbmc.com.br

Bormioli Rocco 
e-mail: bormiolirocco@uol.com.br 
www.bormioliroccocasa.com 
www.calicipremium.it

Bosch 
Tel.: 11 3323-1563 
www.boscheletrodomesticos.com.br

Brastemp 
Tel.: 4004-0014 para capitais e regiões metro-
politanas ou 
 0800 97 00 999 para as demais localidades 
www.brastemp.com.br

Brinox 
Tel.: 54 4009-7000 
www.brinox.com.br

BtC 
Tel.: 11 5666-4065 
e-mail: btc@btcmail.com.br

By Art Design  
Tel: 11 4729-8419  
www.byartdesign.com.br

 C

Cabbage trees 
Tel.: 21 3416-6464 
www.cabbage.com.br

Casa Bela 
Tel.: 19 3802-1044  
www.casabelaimportadora.com.br

Casas Goianita 
Tel.: 62 3941-9181 
www.casasgoianita.com.br

Chiave 
Tel.: 48 3348-8585 
www.hcl.srv.br/chiave

Cleusa Presentes 
Tel.: 11 3089-7000 
www.cleusapresentes.com.br

Copa&Cia 
Tel.: 47 3323-0255 
www.copaecia.com.br

Conthey 
Tel.: 11 2081-7750 
www.conthey.com.br

Coqueluche Presentes 
Tel.: 11 3741-0755 
www.coqueluche.com.br

Coza 
Tel.: 54 2101-5600 
www.coza.com.br

Cristais luvidarte 
Tel.: 11 4674-0955 
www.luvidarte.com.br

Cristel 
www.cristel.com

D

Dadalto 
www.dadalto.com.br

Dayhome 
Tel.: 11 3337-3335 
www.dayhome.com.br

Decor Glass 
Tel.: 19 3893-9556 
www.decorglass.com.br

Dianneli 
Tel.: 47 3354-6000 
www.dianneli.com.br

DNA do Brasil 
Tel.: 75 3624-7331/ 3482-0753 
www.dnadobrasil.com.br

Doural 
Tel.: 11 3325-6228 
www.guiadoural.com.br

D’ud Almofadas e Acessórios 
Tel.: 19 3893-2571 
e-mail: dud.loja@gmail.com

E

Edifier  
Tel.: 11 3816-4908 
www.edifier.com.br

Editora Synergia 
www.contato@synergiaeditora.com.br

Eliana Schussel Design 
Tel.: 11 5054-1047 
www.schusseldesign.com.br

Elza Kahnne 
Tel.: 32 3331-6914 
www.hobnob.com.br

Empório Exótico 
Tel.: 21 3435-2900 
www.eexotico.com.br

Espaço França 
Tel.: 11 3087-3109 
www.missioneco.org/bresil

Espaço Santa Helena 
Tel.: 11 3675-5007 
www.espacosantahelena.com.br

Estok Comércio e Representações 
Tel.: 11 2136-8694

Ethnix 
Tel.: 11 3313-4141 
www.ethnix.com.br

F

Fábio Arruda 
www.fabioarruda.com.br

Falzoni & Alves lima 
Tel.: 11 3063-2523 
www.falzonialveslima.com.br

Fatex 
Tel.: 19 2109-7750 
www.fatexindustria.com.br

Feeling Cards 
Tel.: 32 3224-6854 
www.feelingcards.com.br

Feitosa e Severo lapidações 
Tel.: 11 2545-3949 
www.feitosaesevero.com.br

Flathá Velas 
Tel.: 11 5062-012 
flathavelas.blogspot.com

Forma Inox 
Tel.: 54 3025-9700 
www.formainox.com.br

Formas Y Colores 
Tel.: 51 3347-7447 
www.formasycolores.com.br

Full-Fit Importadora 
Tel.: 11 3577-0555  
www.fullfit.com.br

G

Galeria Mix 
Tel.: 12 3681-3103 
gal.mix@ig.com.br

Glatt & Ymagos Atelier de Arte 
Tel.: 11 3043-9966 
www.glatt.com.br

Global Source Publications 
www.iglobalhk.com

Graziela Guimarães 
Tel.: 32 3355-1410/ 22 2623-2328 
www.grazielaguimaraes.com.br

GS Internacional 
Tel.: 27 3041-7500 
www.gsnet.com.br

H

Hariz tapetes 
Tel.: 11 5051-6370 
www.hariz.com.br

Heloisa omine 
e-mail: homine@shopfitting.com.br 
www.shopfitting.com.br

Herbert Kanashiro 
e-mail: herbert_kanashiro@yahoo.com.br

Home Center Ferreira Costa 
www.ferreiracosta.com

Hudson Imports 
Tel.: 31 2108-0500 
www.hudsonimports.com.br

I

Ilionh Iluminação e Decoração 
Tel.: 11 2934-0207 
www.ilionh.com.br

Iluminar 
Tel.: 31 3589-1437

Imaginarium 
Tel.: 48 2107-5959 
www.imaginarium.com.br

International Home + Housewares Show 
www.housewares.org

Invicta 
www.invicta.fr

Inylbra tapetes e Carpetes 
Tel.: 11 4072-8800 
www.inylbra.com.br

Ishela 
Tel.: 11 3736-0900 
www.ishela.com

J

Jaguar Indústria e Comércio de Plásticos 
Tel.: 19 3311-2831 
www.jaguar.com.br

Júlio César de Camargo 
e-mail: julio.camargo@etna.com.br

Jumbo Retail Argentina 
www.jumbo.com.ar

K

Kaballa Indústria e Comércio 
Tel.: 54 3292-4823 
www.kaballa.ind.br

Karine Uemura Sanzi 
e-mail: karine@michaelis.org.br

Kintamani 
Tel.: 21 2589-4621 
www.kintamanibrasil.com.br

King Market 
www.kingmarket.com.br

Kos Acrílicos 
Tel.: 11 4057-5040 
www.kos.com.br

L

latina Eletrodomésticos 
Tel.: 16 3375-9508 
www.latinanet.com.br

Lemniscato di Cassini  
Tel.: 47 3607-7969



lucatti Artes e Decorações 
Tel.: 13 3313-1747 
www.lucattiartes.com

luminare 
Tel.: 51 5555-4444 
www.luminare.com.br

M

Mabruk Presentes 
Tel.: 11 3227-5412 
www.mabrukpresentes.com.br

Maison & objet 
www.maison-objet.com

Mallory 
SAC: 0800 7040848 
www.mallory.com.br

Marcelo Sant’anna 
e-mail: brainbuilders@evolcomm.com

Marco Aurélio Giangiardi 
e-mail: marcoaurelio@quallimax.com.br

Marelli Ambientes Racionais 
Tel.: 54 2108-9999 
www.marelli.com.br

Mari Bueno 
Tel.: 66 3531-3939 
www.maribueno.com.br

Marizza Prado 
Tel.: 17 3238-8402 
www.marizzaprado.com.br

Marken Fassi 
Tel.: 32 3531-2269 
www.markenfassi.com.br

Martiplast 
Tel.: 54 2101-9090 
www.martiplast.com.br

Matalúrgica Forma 
Tel.: 54 3025-9700 
www.formainox.com.br

Metrologic do Brasil 
Tel.: 11 5185-8222 
www.metrologicdobrasil.com.br

Missão Econômica de São Paulo 
Tel.: 11 3063-3622 
www.missioneco.org/bresil

Monograma 
Tel.: 31 4545-0070 
www.monograma.com.br

Multi Ahorro 
www.multiahorro.com.uy

N

Natureza Móveis 
Tel.: 12 3887-8375 
www.naturezamoveis.com.br

Nusa Dua 
Tel.: 47 3367-5504 
www.nusadua.com.br

O

objeto de Desejo 
Tel.: 13 3232-2201 
www.objetodedesejo.com.br

o Galpão 
Tel.: 21 2564-6853 
www.ogalpao.com.br

ottagono 
www.ottagono.com

oU 
Tel.: 54 2101-9090 
www.ou.ind.br

oxford 
Tel.: 47 3631-3003 
www.oxford.ind.br

P

Pepper 
Tel.: 11 3073-0333 
www.pepper.com.br

Petit Atelier 
Tel.: 41 3242-0606 
www.petitatelier.com.br

Plic Ploc 
Tel.: 47 3027-1657 
www.plicplockids.com.br

Ponto por Ponto 
e-mail: ponto@netfor.com.br 
www.pontoporponto.com.br

PortCasa 
Tel.: 11 3337-5618 
www.portcasa.com.br

Porto Brasil Cerâmica  
Tel.: 19 3581-2669 
www.portobrasilceramica.com.br

Pulepuxe 
Tel.: 11 3081-0606 
www.pulepuxe.com.br

R

Rê Fernandes 
e-mail: contato@synergiaeditora.com.br 
www.dacorassociados.com.br

Reflex 
Tel.: 11 4109-3701 
www.reflexespelhos.com.br

Ribeiro e Pavani 
Tel.: 11 4024-1804 
www.ribeiroepavani.com.br

Ricaelle 
Tel.: 11 3337-7955 
www.ricaelle.com.br

Ricardo Eletro 
www.ricardoeletro.com.br

Rojemac 
Tel.: 11 3616-9900 
www.rojemac.com.br

Roka Idéias e objetos 
Tel.: 48 3224-1333 
www.rokanet.com.br

S
Sazi Inox 
Tel.: 54 3261-9900 
www.sazi.com

Scalla Cerâmica 
Tel.: 19 3581-3864 
www.ceramicascalla.com.br

Sérgio Fahrer 
www.sergiofahrer.com.br

Simas Porcelanas 
Tel.: 47 3248-0475 
www.simasporcelanas.com.br

Simone oliveira 
Tel.: 32 3741-6448 
www.simoneoliveira.com.br

Sisalsul 
Tel.: 11 3315-0488 
www.sisalsul.com.br

SG Design e Comércio  
Tel.: 11 5054-1384

Spring Fair 
www.springfair.com

Startec 
Tel.: 11 6916-2333 
www.startecimport.com.br

Staub 
www.staubbrasil.com.br

Suxxar 
Tel.: 11 3081-1011 
www.suxxar.com.br

T

til Importados 
Tel.: 11 3773-6644  
www.espacotil.com.br

tintas Coral 
SAC: 0800 11 77 11 
www.tintascoral.com.br

tisserant Art&Style 
www.tisserant.fr

tok&Stok 
SAC: 0800 70 10 161 
www.tokstok.com.br

tramontina 
Tel.: 54 3461-8400 
www.tramontina.com.br

trench House 
Tel.: 11 4198-8481 
www.trenchhouse.com.br

trevisan trading 
Tel.: 51 3013-6087 
www.trevisantrading.com.br

U

Ubifrance 
www.ubifrance.fr

UK trade and Investment 
Consulado Geral Britânico 
Simone Ricci – Gerente Comercial 
Tel.: 11 3094-2746  
e-mail: simone.ricci@fco.gov.uk

Universidade do Estado de Minas Gerais 
www.uemg.br

Universidade Fumec 
Tel.: 31 3228-3173 
www.fumec.br

Urban 
Tel.: 11 3225-0049 
www.urbanbrasil.com.br

V

Vera Barreto 
e-mail: verab@shopfitting.com.br 
www.shopfitting.com.br

Villa Design 
Tel.: 19 3455-1965 
www.villadesign.com.br

W

Wolff 
Tel.: 11 3616-9900 
www.wolffbrasil.com.br

Y

Yoi Comercial 
Tel.: 11 3341-6110 
www.yoicomercial.com.br

Yuan-Feng 
Tel.: 11 3209-4900 
www.yuanfeng.com.br

Z

Zipping tapetes 
Tel.: 11 3674-4141 
www.zipping.com.br
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MARKETING DE VAREJO
Autor: 
Alexandre Luzzi Las Casas
Editora: Atlas
Número de páginas: 376

O livro habilita o leitor a aplicar técnicas de marke-
ting em sua empresa de varejo, seja ela grande, 
média, pequena ou micro. Um texto claro e prático, 
adaptado às necessidades brasileiras, com ques-
tões elaboradas para debate e análise de textos 
referentes ao assunto.

500 RESPOSTAS DA 
CONSULTORIA
Autores: 
Equipe Legalmatic, da Contmatic 
Phoenix / Sergio Contente
Editora: Viena
Número de páginas: 288
Pedidos por telefone: 
(11) 2942-6720
Dirigido aos departamentos de 
recursos humanos, contábil, jurí-

dico e tributário das empresas, o livro reúne as 500 per-
guntas mais freqüentes entre as 110 mil já respondidas 
sobre a legislação nessas áreas. Toda a renda obtida com 
a venda da obra será destinada para a Fundação Idepac, 
que oferece cursos gratuitos profissionalizantes para jo-
vens carentes.

O GRANDE LIVRO 
DE JOGOS PARA 
TREINAMENTO DE 
ATENDIMENTO AO 
CLIENTE 
Autores: 
Peggy Carlaw e Vasudha 
Kathleen Deming
Editora: Qualitymark

Número de páginas: 217
Voltado para profissionais que lidam diretamente 
com o cliente, os jogos são rápidos e ideais para 
aumentar a consciência dos participantes a respeito 
de questões importantes na atividade de atendimen-
to ao cliente. 

          FEIRAS INtERNACIoNAIS E EVENtoS

          lIVRoS

2008

DEZEMBRO
 
Index Dubai
Emirados Árabes Unidos: 4 a 8
www.indexexhibition.com

2009

JANEIRO

Formex
Estocolmo, Suécia: 15 a 18
www.formex.se

Macef Primavera
Milão, Itália: 16 a 19
http://macef.fmi.it/

Amfar
Cidade do México, México: 20 a 24
www.amfar.com

Forma Spring 
Helsinque, Finlândia: 23 a 25
www.formamessut.fi

Maison Et Objet
Paris, França: 23 a 27
www.maison-objet.com

CGTA Spring Gift Show
Toronto, Canadá: 25 a 29
www.cgta.org

Asia Expo London
Londres, Inglaterra: 26 a 29
www.kenfair.com

Expohogar Primavera
Barcelona, Espanha: 31 a 2 de fevereiro
www.expohogar.com

FEVEREIRO

Birmingham Spring Fair
Birmingham, Inglaterra: 1 a 5
www.springfair.com

Ambiente
Frankfurt, Alemanha: 13 a 17
www.ambiente.messefrankfurt.com

Indian Handicrafts & Gifts Fair
Nova Délhi, Índia: 25 a 28 
www.epch.com

MARÇO

Gift Fair, Complements e D.A.D
São Paulo, Brasil: 2 a 5 
www.laco.com.br

Tools & Hardware Fair
São Paulo – Brasil: 2 a 4
www.grafitefeiras.com.br

Sipremium
Seul, Coréia do Sul: 4 a 7
www.sipremium.com

Ideal Home Fair
Istambul, Turquia: 21 a 24
www.zuchex.com

International Home + Housewares Show
Chicago, Estados Unidos: 22 a 24
www.housewares.org

Prêmio Gia - Etapa Internacional
Chicago, Estados Unidos: 22 
www.housewares.org

ABRIL

Bangkok International Gift Fair  
& Bangkok International Houseware Fair
Nonthaburi, Tailândia: 21 a 26
www.thaitradefair.com

Mega Macao
Macau: 21 a 23
www.megamacao.com

Manila F.A.M.E
Pasay City, Filipinas: 15 a 18
www.manilafame.com

Hong Kong Houseware Fair
Hong Kong: 20 a 23
www.hkhousewarefair.com

MAIO

14ª Toys Parties & Christmas Fair
São Paulo – Brasil: 16 a 19
www.grafitefeiras.com.br

JULHO

Tendence
Frankfurt, Alemanha: 3 a 7
www.frankfurt4allseasons.com

Home & Gift
Harrogate, Inglaterra: 19 a 22
www.frankfurt4allseasons.com

AGOSTO

House & Gift Fair South America
São Paulo, Brasil: 15 a 18
www.grafitefeiras.com.br

X Prêmio House & Gift de Design
São Paulo, Brasil: 14
www.grafitefeiras.com.br



Distribuição internacional para feiras 
   através de um mailing altamente qualificado.

   tas!

w w w . g r a f i t e f e i r a s . c o m . b r

Fechamento Publicitário: 20 de dezembro de 2008

Contato Publ ic i tár io (11) 2105 7000
ou pelo e -mai l : sac@grafitefeiras.com.br

pelas pessoas cer

Circulação: Anual

Compradores de importantes redes de lojas

Tiragem de 10.000 exemplares

Presente em feiras nacionais e internacionais

Entrevistas com os maiores formadores de opinião

Tendências de mercado, econômia e negócios

Perfil do leitor: Lojistas do segmento de artigos para casa

Distribuição: Gratuita e internacional, dirigida para 120 países

Idiomas: Espanhol e Inglês
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Paixão 
Italiana 
Desde 
1825

A Cultura do Crystal Glass*
que seduz os Grandes Vinhos
* sem chumbo

www.bormioliroccocasa.com
www.calicipremium.it

In collaborazione con


