39ª HOUSE & GIFT FAIR

De 15 a 18 de agosto, o setor
profissional de artigos para casa
estará reunido no maior e melhor
evento da América Latina

NEGÓCIOS

Dois cases de sucesso: Doural e
Porto Brasil Cerâmica

TENDÊNCIA

Simplicidade e sustentabilidade
são conceitos que prevalecem no
mundo do design

Uma publicação Grafite - Divisão Editorial
Ano XVII - No 47 - Julho 2009

Fazer bons negócios é como
decorar a casa, cada detalhe
faz toda a diferença.
Venha conhecer as novidades em artigos para casa na House & Gift Fair. A maior feira profissional
do setor de toda a América Latina. Um evento para empresários e profissionais conhecerem o que
há de mais novo no mercado e fecharem bons negócios. Mais de mil expositores em uma área

de 67 mil metros quadrados, dividida em oito salões especializados, contando com a presença da
Paralela Gift e a grande novidade desta edição, o Espaço Casa. Um centro de tendências, moda e design
com exposições de peças assinadas por grandes marcas e profissionais do setor. Visite e esteja à frente.
Faça agora seu pré-credenciamento pelo site www.grafitefeiras.com.br.

Este material poderá ser alterado pela promotora sem aviso prévio. O visitante isenta a Grafite Feiras e Promoções por quaisquer vícios ou falhas decorrentes dos expositores e demais prestadores de serviços.
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Editorial

Foto: Danilo Máximo

Editorial
Em meio aos desafios e incertezas que compõem o
quadro econômico mundial, o Brasil tem surpreendido pela
capacidade de reação e se sobressai como um dos países
em melhores condições para enfrentar a crise financeira.
Mais animador ainda é constatar que, mesmo diante dos
obstáculos e do susto inicial, o setor de artigos para casa
mantém seu bom desempenho e continua evoluindo.
O fato pode ser comprovado pelo clima positivo
com que os expositores da 39ª House & Gift Fair se
preparam para apresentar as novidades e tendências.
No Caderno Especial da Feira, as declarações de
fabricantes, importadores e distribuidores evidenciam que os avanços
não se restringem ao design com conceito, aos modernos processos
de produção ou mesmo às ações de marketing e branding. O avanço
está também nas soluções criativas para se adaptar à realidade atual e
atender de maneira adequada um mercado comprador cada vez mais
cuidadoso e exigente nas escolhas.
Confirmando as efetivas conquistas nessa área, a revista traz duas
reportagens sobre empresas que, com atuação de vanguarda, tiveram
um crescimento extraordinário nos últimos anos, assumindo posição
de destaque no mundo dos negócios: a Porto Brasil Cerâmica, no
setor industrial, e a Doural, no setor varejista. As entrevistas revelam as
estratégias que foram decisivas para essas escaladas de sucesso.
A questão do consumo consciente e seletivo é enfatizada em
várias matérias, mostrando os aspectos que mais interferem hoje no
desenvolvimento e na venda dos produtos. O artigo da seção Marketing
de Varejo salienta que sustentabilidade e cultura da simplicidade são
temas primordiais, alvos das atenções na maior convenção de varejo do
mundo, em Nova York. Na França, como se pode verificar no nosso Giro
pelo Mundo, essa atitude de combate ao desperdício e à ostentação
é visível. Continua a preferência por artigos práticos e funcionais,
eletrodomésticos inteligentes, peças que realçam a elegância do natural
e privilegiam a qualidade. Tendências que são abordadas também no
artigo assinado sobre os novos conceitos de design e se ressaltam
nos produtos exibidos nas páginas do Mercado Nacional, atestando
a modernidade e atualidade dos diversos segmentos de utilidades
domésticas e acessórios de decoração no Brasil.
Esta edição traz outras reportagens de grande interesse do setor,
como a entrega do Prêmio gia, em Chicago, para as 20 lojas mais
inovadoras de diversos países, entre elas a brasileira Utilplast; a história
da linha Simax, composta por peças de alta resistência; o curioso
crescimento na demanda de Toy Art, que conquistou colecionadores
e virou mania no universo de presentes e decoração. Comenta ainda
a visita da Grafite à Hong Kong Houseware Fair e atualiza o leitor com
Notícias do Mercado e informações úteis, como a agenda de eventos
da área, dicas de livros e os contatos de todos aqueles que participam
deste número da HG Casa.
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BORMIOLI ROCCO. YOUR MOMENTS WITH STYLE.

With design and innovative shapes,
Bormioli Rocco brings elegance and Italian
style to enrich your table anytime of the day.
www.bormioliroccocasa.com
bormioliroccobrasil@uol.com.br
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Marketing
de Varejo

A força da marca na relação
com o cliente
* Por Heloisa Omine e Vera Azeredo Pereira Barretto
Fotos: Divulgação/Retail’s Big Show

As edições de 2009 do Retail’s
Big Show, maior convenção mundial sobre o varejo, promovida pela
National Retail Federation (NRF) em
Nova York, e do Globalshop, evento
mundial de design e marketing de
varejo, em Las Vegas, reuniram profissionais dos mais variados países,
que, preocupados com o impacto
da crise mundial em seus negócios,
discutiram os desafios e os novos
caminhos do setor.

Go green and simple
Entre os temas debatidos,
percebe-se o discurso da susten-

tabilidade ganhando força, o que
certamente obrigará os varejistas
brasileiros a se mobilizarem. Aos
que estão deixando para pensar
no assunto mais tarde, vale lembrar que quem sai na frente recebe
a bandeira verde como diferencial
competitivo.
A cultura da simplicidade e
uma crescente rejeição aos excessos vêm conquistando espaço
nos diversos segmentos, tendência que pode ter suas origens na
questão da sustentabilidade: consumir menos ou apenas o necessário para reduzir o impacto de
nossa passagem por este planeta.

Essa mudança no perfil de consumo talvez tenha sido influenciada
também pela crise financeira – as
pessoas passam a avaliar com
mais cuidado onde e com o que
gastar. De qualquer forma, o fato
é que o consumidor atual parece
disposto a trocar as embalagens
extravagantes pelas embalagens
elegantes, que causem menor
impacto ao meio ambiente. O
mesmo vale para os projetos – da
arquitetura à iluminação, do mobiliário à sinalização. Menos será
cada vez mais.

Customer centricity
Não chega a ser novidade,
mas nesta época de vacas magras, o consumidor definitivamente
passa a ocupar o centro das estratégias empresariais. Afinal, ele faz
valer seus direitos na hora da escolha, detendo mais do que nunca
o poder de selecionar as empresas
dignas de atendê-lo, ou não... Em
última análise, é ele quem determina quais as que sobreviverão
e quais as que perecerão. Até aí,
nenhuma novidade. Gerações e
mais gerações de profissionais de
marketing vêm usando o mesmo
discurso desde os anos 80, sob
nomes diferentes. Agora, o que
outrora foi chamado de “o cliente
em primeiro lugar” chama-se “customer centricity”.

Marcas que fidelizam o cliente

O Retail’s Big Show 2009, maior convenção mundial sobre o varejo, reuniu profissionais de diversos países

Discurso velho ou novo, pouco
importa. O que temos de lembrar é
que quanto mais escassos são os
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Marketing
de Varejo

Novas tecnologias para uma
loja-conceito foram demonstradas
no Retail’s Big Show 2009

recursos financeiros, mais o consumidor quer ter certeza de estar fazendo o melhor pelo seu dinheiro,
ou seja, obtendo o máximo retorno com o dinheiro gasto. No atual
contexto econômico, os consumidores mostram-se conscientes do
que querem e mais exigentes.
O papel da marca também
ganha importância cada vez maior
no varejo, seja como fator de distinção, para que o cliente inclua
aquele produto entre suas possibilidades de compra, seja como
elemento de diferenciação, para
conquistar mais atenção e carinho do comprador. A marca atua
também como agente de fidelização, garantindo a preferência do
consumidor, que a reconhece e
a prioriza nos diversos canais de
venda por estar convicto de que,
ao adquiri-la, estará fazendo o
melhor por si mesmo e por seus
recursos.
Relacionamento é a palavrachave. Para alcançar essa meta,
entretanto, é preciso cuidar de todos os pontos de contato com o
consumidor, planejando com consistência cada interação. É para assegurar maior envolvimento que as
marcas contemporâneas adentram
o universo de seus compradores
e constroem processos experienciais, sensoriais e perceptivos a
partir da imersão nos significados
e propostas que oferecem.
Isso indica que não basta uma
sacada legal e um grafismo ultramoderno para fazer mala-direta
bacana. É necessário que a comunicação seja elaborada de forma
dirigida para o consumidor. Não
basta uma loja ser bem localizada
e ter design premiado. É preciso
que o mix de produtos, os preços
e a comunicação sejam adequados ao seu perfil, tarefa nada fácil,
mas cujos resultados são compensadores.
As marcas podem ir ainda
além, se prestarem atenção no que
vem ocorrendo com os produtos
de higiene e beleza. Antigamente, o
sabonete lavava o corpo. Hoje, lava
a alma: promete o relaxamento, a
sensação de bem-estar, o embele-

zamento como resultado do equilíbrio entre corpo e mente.
Um caminho que vem sendo escolhido pelo varejo norteamericano tem sido a excelência
do atendimento como importante
vínculo fidelizador. Mais do que
um produto, as lojas estão de fato
agregando a experiência que o
consumidor tanto procura. Imagine a seguinte situação: um comprador entra numa loja em busca
de uma toalha de mesa. Encontra
uma vendedora que, em vez de
simplesmente lhe mostrar as opções disponíveis, procura entender
primeiro qual é o seu estilo e em
que circunstância aquele produto
será usado. A partir dessas informações, apresenta não apenas
o artigo solicitado, mas também
complementos que vão ao encontro de suas necessidades para
aquela ocasião específica. Essa
vendedora, sem dúvida, conseguiu
alinhavar todo o relacionamento do
consumidor com a marca.
Contar com profissionais preocupados em atender seus clientes
e não apenas em bater suas metas de vendas faz toda a diferença. Entre uma loja de presentes
e outra, como escolher em qual
comprar? Mas quando se tem
uma marca que efetivamente parece entender as necessidades do
consumidor e busca satisfazê-las,
proporcionando bom atendimento
e produtos adequados, fica fácil
escolher, certo?
Foi muito gratificante constatar
que, em meio à crise mundial, líderes varejistas de todas as partes
do mundo perceberam a importância de investir em suas marcas,
de transformar seus pontos-devenda em espaços onde os consumidores se sintam motivados a
conhecer melhor todo o universo
da marca. No Brasil, país em que
tanto se privilegiam e cultivam os
relacionamentos, então, não há
nem o que discutir a respeito: é só
pôr a mão na massa!
* Heloisa Omine e Vera Azeredo Pereira Barretto
são sócias-diretoras da Shopfitting, empresa
especializada em Store Design, Visual
Merchandising e Experiência de Marca

IDÉIASaMIL

Da loja para cozinha

Distribuidor
exclusivo para o Brasil
www.ricaelle.com.br / Fone: 11 3337-7955
Visite nosso Show Room

Visite nosso stand de 15 à 18 de Agosto 09 na 39ª House Gift Fair
Local: Expo Center Norte / Rua 4 - Stand 389
São Paulo - Brasil
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Design

O design como interface
entre produção e consumo
E como este conceito pode beneficiar o lojista

Foto: Divulgação

* Por Carla Niemeyer

Vender, vender, vender. Não há
dúvida de que é isso que todo lojista quer. Satisfazer o consumidor com
produtos de qualidade. E daí vem a
pergunta: Qual a inserção do design
nesse processo e de que forma ele
pode ajudar?
Há tempos o design está na mídia como sinônimo de coisa boa, de
qualidade. Vemos matérias e mais
matérias falando sobre sua importância, comumente sob a ótica do processo de criação/produção. Produto
com design é produto bonito, que tem
algo a mais. Mas o conceito vai além.
No contexto atual, isso não é o bastante. Com o processo de globalização e as recentes mudanças na economia contemporânea, o design vem
deixando de ser percebido somente
como uma ferramenta de projeto para
assumir cada vez mais papel estratégico no processo de marketing – da
definição do mix de produtos à exposição no ponto-de-venda, passando
pela estocagem e distribuição.
A atuação estratégica do designer parte da imagem que o lojista quer
estabelecer na mente do consumidor.
Minha loja deve parecer exclusiva,
com produtos únicos, ou popular e
acessível a todos? Quero que ela seja
convidativa, com uma frente ampla,
ou quero um acesso mais restrito? Os

meus produtos são arrojados ou primo pela tradição? O meu cliente gosta
de ser atendido ou o autoatendimento
é fundamental para minhas vendas?
São muitas as questões, e respondêlas é fundamental para a construção
de uma imagem consistente. Com
esse objetivo como pano de fundo, o
profissional de design tem duas vertentes complementares de atuação: a
relativa ao produto propriamente dito
e a que diz respeito à sua organização no ponto-de-venda. São aspectos complexos, pois envolvem não só
a boa qualidade do projeto, mas requisitos essenciais hoje: os produtos
devem ser seguros, confortáveis, ter
formas agradáveis, despertar interesse, atender desejos e gerar a venda.
Em muitos casos, o designer atua em
conjunto com profissionais de outras
áreas, como engenharia, publicidade
e arquitetura.
Para o desenvolvimento de projetos adequados, é preciso entender o
comportamento do consumidor, tendo em vista sua idade, classe social,
hábitos e gostos, anseios e aspirações. Deve-se ainda buscar entender
o papel do produto nesse contexto.
Qual a relação interpessoal mediada
por ele? Como e onde ela acontece?
São várias as técnicas que podem ser
utilizadas para analisar o consumidor,
e sua adequação depende do que se
deseja saber.
Outro aspecto que incide no processo decisório do comprador referese à moda e às tendências. Além de
lidar com o cenário atual e as variáveis
presentes, há o desafio de antecipar
as tendências comportamentais, e
isso significa sair na frente da concorrência. As dinâmicas locais e globais
também influenciam comportamentos
e ditam a relação do consumidor com
os produtos. Tudo isso influencia o
desenvolvimento do projeto e, para alcançar resultados eficazes, o designer

tem de estar atento a essas diversidades e peculiaridades, desde o modo
de pensar até o estilo de vida de seu
público alvo. E muitas vezes, como
vemos a seguir, essas tendências são
contraditórias:
Feminilização / Masculinização:
há uma redução da distinção entre
comportamentos masculinos e femininos;
Nacionalismo / Fusão: se por um
lado há valorização e revigoramento
de tradições nacionais, a crescente
assimilação de influências de outras
culturas estão apagando traços da
cultura local e nacional;
Cada segundo conta / Simultaneidade: a aceleração e compressão
do tempo das atividades e processos
aumentaram o valor do tempo livre
pessoal. Daí cresce a disposição das
pessoas de desempenhar tarefas diferentes simultaneamente;
Hedonismo / Espiritualidade:
busca por prazeres materiais, autogratificações e, por outro lado, a
busca de significados fora e além do
materialismo.
O âmbito de atuação do designer
está intrinsecamente ligado à sua
interação com o mercado. Seja no
desenvolvimento de projetos ou na
definição do mix de produtos, seja na
concepção dos espaços de venda ou
mesmo no back office, em todos os
momentos é imprescindível a atuação
estratégica do designer para a efetiva
realização do processo de venda.
Relógios, roupas, sapatos,
computadores, móveis, carros, placas de trânsito, do objeto mais simples àquele que resulta de uma tecnologia de ponta, tudo isso é resultado
de um projeto de design. O design
está em tudo à nossa volta. O cotidiano se resolve com design.
* Carla Niemeyer é designer, pós-graduada em
marketing e especialista em gestão empresarial
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Mercado de
Consumo

Bonecos de arte
Foto: Tainá Bussato

Lúdica e decorativa, a Toy Art conquista o mercado e se torna objeto de desejo para colecionadores

Na loja Plastik, a Toy Art está em todos os tipos de produtos: brinquedos,
decoração e roupas

Foto: Tainá Bussato

Se o que determina o sucesso
de uma nova tendência é o reconhecimento de público e de mídia,
então a Toy Art está na crista da
onda. Até o MoMA, em Nova York,
já aderiu, adquirindo algumas peças
para sua coleção e promovendo exposições. Trata-se de um movimen-

Smash Yeti Blue, do artista Joe Ledbetter

to alinhado com a arte contemporânea, que tem ao mesmo tempo a
vantagem da viabilidade comercial.
E especialistas garantem: esta febre
de consumo não é passageira.
Feitos de materiais diversos,
como plástico, vinil ou resina, estes
bonecos customizados chegam a
ser tão valorizados quanto obras de
arte. Dependendo da raridade da
peça e da importância do artista que
o criou, podem custar até 10 mil dólares. Com aparência lúdica, os “art
toys” tem função mais decorativa
que interativa – afinal, são criados
geralmente por artistas plásticos e
designers, que encontram na versatilidade dos bonecos a possibilidade de manifestar expressões ou
transmitir mensagens.
Entre os adeptos mais famosos, encontram-se nomes internacionais: o inglês James Jarvis, o japonês Yoshitomo Nara, o americano
Gary Baseman, entre outros, além
de marcas nacionais, como Ash,

Sincrônica e Tosco Toys, e artistas,
como os da galeria Choque Cultural, em São Paulo. Seu trabalho é
acessível e pode ser encontrado em
lojas de decoração e presentes, sites, galerias e até mesmo em espaços exclusivos para os toys.
Este é o caso da loja e galeria
Plastik, a primeira no Brasil dedicada especialmente à Toy Art, inaugurada em 2006, em São Paulo. Ali, os
bonecos são prioridade – dividem a
atenção apenas com livros, gravuras e objetos de design. Sempre
antenada com o mundo da arte, a
proprietária, Nina Sander, começou
o negócio como ávida colecionadora de toys e artigos afins. Nova
York concentra ao menos duas inspirações: a Kid Robot, no Soho, e
a Giant Robot, no East Village. “A
cada viagem ao exterior acabava
comprando um monte para minha
coleção”, conta. “Foi daí que tive a
ideia de abrir uma loja dedicada à
Toy Art e a outros produtos de tiragem limitada”.
Quando foi aberta, em maio de
2006, a intenção da La Cucaracha,
em Ipanema, no Rio de Janeiro,
era ser uma loja-galeria destinada a
moda, arte urbana e quadrinhos. No
final do ano, entretanto, pesquisando novos produtos em São Paulo, o
proprietário, Matias Maxx, percebeu
que a Toy Art estava virando mania.
Decidiu, então, fazer um teste: comprou alguns toys para revender na
loja pelo mesmo preço – “só para
ver se rolava, pois ainda era uma
coisa muito cara”. Os bonecos acabaram em menos de uma semana
e, ao constatar que havia demanda,
ele decidiu investir. “A Toy Art é mais
uma tendência da arte urbana, área
em que já éramos referência no Rio
de Janeiro. Em um ano, nos tornamos referência também em Toy Art”.

Super Marcas
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Chaveiro Mini Fun, almofada Sangue Quente, boneco e Fun Fashion:
Toy Art amplia presença na Imaginarium

Chaveiros Monskeys, da Urban

Arte sem fronteiras
A ideia surgiu no Japão, em
1997, quando o artista Michael Lau,
de Hong Kong, foi requisitado para
fazer a capa do disco de uma banda
de amigos. Apresentou cinco bonecos G.I. Joe (no Brasil chamados
Comandos em Ação) customizados
– em vez do traje militar típico dos
brinquedos, vestiu-os com roupas
de streetwear, ligadas ao universo
do skate. O projeto ganhou prestígio
nos meios ligados a música, moda
e artes, disseminando-se pela China, Estados Unidos e Europa.
No Brasil, apesar de o mercado
ainda ser recente, o interesse por
esses novos objetos de desejo vem
crescendo cada vez mais e é notável

a influência dos toys por toda parte,
até em comerciais de TV. “Quando
a loja foi inaugurada, a maioria das
pessoas não conhecia esse universo”, conta a dona da Plastik. “Com
a divulgação que vem sendo feita,
as previsões são de que esse nicho
de mercado se desenvolva muito no
País”. Na sua loja, o público principal
é formado por publicitários, músicos,
artistas e arquitetos, mas não se restringe a eles: pessoas de todas as
idades se encantam com os interessantes bonecos customizados.
Em função do aumento na demanda, o proprietário da La Cucaracha começou a promover eventos
bimestrais, chamados “Toy Fiesta”,
para lançar novidades em Toy Art
nacionais, comemorar a chegada

de itens importados que estão sendo aguardados ou fazer exposição
de toys fabricados no exterior e
customizados por artistas nacionais. No início de 2008, em parceria
da Galeria Choque Cultural, trouxe
para uma noite de autógrafos o renomado artista Gary Baseman, um
dos tops da Toy Art mundial. Em janeiro deste ano, repetiu a parceria
com Tara McPherson, reunindo no
evento mais de 300 pessoas. Dessa
maneira, além de colecionadores e
aficionados, atraiu também curiosos. “Como houve muita matéria
na mídia a esse respeito, hoje em
dia as pessoas não-colecionadoras
já reconhecem os toys e compram
para presentear”.
O fornecimento, em sua maior
parte, ainda depende de importações. “O que tem acontecido, pouco a pouco, é o desenvolvimento de
uma indústria de Toy Art nacional”,
observa Maxx. “Em 2007, a maioria
dos toys nacionais eram de tecido e
feitos artesanalmente. Com o tempo, foram surgindo os requisitados
toys de plástico ou vinil, como o Bicudo, o Sesper, o Paleolito e mais
recentemente o Iman, feito de resina
e ímãs que permitem o movimento
dos membros”.
Manter-se antenado com relação às novidades é importante na
hora de selecionar os produtos. Nina
Sander procura renovar as séries
de toys mensalmente, e as vitrines
estão em constante mudança. No
segundo andar da loja, encontra-se
a Plastik Gallery, que a cada dois
meses reúne mostras de várias plataformas de arte e multimídia, sempre de olho no que existe de mais
contemporâneo. Outro fator levado
em conta é o segmento a que o
produto se destina, como destaca
Maxx: “Precisamos ter “Fatcaps”
para a turma que gosta de graffiti,
coisas mais “fofas” para mulheres,
principalmente em épocas como
Dia dos Namorados, e ter sempre
toys dos artistas top do momento”.
Seja para ser admirada, exibida ou
colecionada, a Toy Art representa o
que há de mais acessível no mundo
da arte contemporânea. Um produto lúdico e original, que promete
render bons frutos.

IDÉIASaMIL
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exclusivo para o Brasil
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Visite nosso stand de 15 à 18 de Agosto 09 na 39ª House Gift Fair
Local: Expo Center Norte / Rua 4 - Stand 389
São Paulo - Brasil
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Prêmio gia

Os melhores do universo houseware
Sediado em Chicago, o Global Innovator Award traz ano após ano um panorama cada vez mais
rico do varejo mundial
Fotos: Divulgação/ International Home + Houseware Show

Frederico Cury, diretor-executivo da Grafite, Lais e Antonio Poveda, diretores da Utilplast, e Daniel Jordão, diretor de marketing da Grafite,
na cerimônia de premiação, em Chicago

Um jantar de gala foi oferecido aos vencedores do gia

A representatividade do Global Innovator Award (gia) é cada vez mais abrangente e significativa no cenário internacional de houseware. Organizada anualmente
desde 2000, durante a feira International
Home + Houseware Show, que acontece
no final de março, em Chicago (Estados
Unidos), a premiação se sobressai no calendário dos lojistas como referência no
setor de artigos para casa. Tem como objetivo estimular a inovação das empresas
nesta área, destacando as soluções mais
criativas em práticas empresariais, sucesso na operação, variedade de produtos
oferecidos, técnicas de merchandising e
promoções externas, qualidade no atendimento ao cliente e preocupação com o
treinamento dos funcionários.

A abrangência do evento e a forma
como está estruturado revelam seu forte
potencial para incentivar o diálogo entre
os países candidatos. Em cada país ou
região participante, o gia é co-patrocinado por uma publicação especializada,
que se responsabiliza pela eleição dos
premiados em nível nacional. Segundo
Frederico Cury, diretor-executivo da Grafite Feiras e Promoções, que edita a revista
HG Casa (co-patrocinadora do evento no
Brasil), “a loja escolhida para representar
seu país recebe o reconhecimento pela
excelência de qualidade e capacidade de
inovação no setor comercial. A Utilplast,
eleita este ano no Brasil, foi a que se distinguiu no maior número de requisitos”.
Na edição de 2009, estiveram presentes representantes de vários continentes – Europa, Ásia, Oceania, América
do Sul e América do Norte. Vinte lojas de
diferentes países receberam o Prêmio gia
e participaram da cerimônia de gala realizada no Hotel Intercontinental, em Chicago. Durante o jantar, cinco lojas foram
contempladas também com o troféu Global Honoree: AlmiDécor, da Polônia; Top3
by Design, da Austrália; Les Touilleurs, do
Canadá; Cranfields, da Nova Zelândia; e
Bentalls, do Reino Unido. O time de jurados teve a participação do renomado

HG Casa 19

Representantes das 20 lojas mais inovadoras do mundo, que receberam o Prêmio gia

uma estoquista já viraram vendedoras por
seu empenho e dedicação. Antes de mais
nada, é preciso cativar o funcionário, que
é a base principal de nossas atividades”.
A trajetória da Utilplast comprova o
bom resultado. José e Lais Poveda sempre tiveram vontade de abrir um estabelecimento onde os clientes encontrassem
tudo o que fosse necessário para organizar uma casa. Montaram a Utilplast em
2004 e hoje, ao completar cinco anos de
atuação, comemoram o sonho realizado
e mundialmente reconhecido. “No final
da premiação em Chicago, um convidado suíço veio nos cumprimentar, dizendo
que estava torcendo por nós. Soubemos
depois que ele era consultor internacional
do evento... Só isso já valeu a participação!”, comenta a proprietária. Lais cons-

tata também que, em variedade de produtos, encontram-se em pé de igualdade
ou até mais avançados do que muitos
dos concorrentes estrangeiros. “Temos
na loja desde o produto mais simples até
o mais sofisticado. Uma de nossas preocupações é que nenhum consumidor se
sinta excluído. Cuidamos para propiciar
um ambiente acolhedor a todos”.
Quanto aos resultados práticos,
Lais ressalta que participar do prêmio
em Chicago proporciona grande visualização no mercado. “Os fornecedores
já olham para nós de maneira diferente,
o que trouxe novas possibilidades de
negócios. Ainda assim, acredito que a
satisfação de ter este sonho realizado é
o ganho maior. O aumento nas vendas
vem como consequência”.

Foto: Danilo Máximo

Martin M. Pegler, referência internacional
no campo do design. Além dessas honrarias, os participantes concorreram ainda ao prêmio “Top Window”.
Entre os principais benefícios proporcionados pelo Prêmio gia, Frederico
Cury destaca a repercussão e a credibilidade conquistadas pelos lojistas participantes. “O prêmio propicia divulgação
nacional e internacional, conferindo um
diferencial importante em relação ao
mercado e à concorrência. É um fator de
fortalecimento da marca, pois atesta o
avanço e a modernidade da loja e soma
pontos na preferência do consumidor.
Outro grande benefício é o intercâmbio
de experiências bem-sucedidas durante
o evento. O contato com o setor no âmbito internacional possibilita novas ideias
e insights para o desenvolvimento das
atividades. Isso acontece naturalmente a
partir da interação entre os proprietários
das lojas e profissionais especializados
em diversas áreas. O Global Innovator
Award, como o próprio nome sugere, é
uma oportunidade de as lojas aprenderem umas com as outras”.
O fato de ser avaliado por profissionais que são referência no setor permite
ao empresário medir o grau de inovação
de sua loja comparativamente aos estabelecimentos mais representativos do
mundo. E o prestígio alcançado acaba
repercutindo inclusive nos negócios efetuados – a loja passa a ser requisitada pelos melhores fornecedores, o que lhe permite ampliar a oferta de produtos de alta
qualidade. O diretor-executivo da Grafite
ressalta ainda que o nível e a sofisticação
das lojas que concorrem ao Prêmio gia
cresce a cada ano: “Está cada vez mais
difícil selecionar as melhores, pois todas
estão se aprimorando constantemente. A
escolha está cada vez mais equilibrada. O
estímulo promovido pelo prêmio contribui
para que a inovação e a busca da qualidade sejam difundidas mundialmente”.

Utilplast: equipe motivada
Eleita pela revista HG Casa a loja
brasileira mais inovadora no setor de
artigos para casa, a Utilplast esteve presente ao jantar no salão do Intercontinental, em Chicago. Os proprietários,
José Poveda Junior e Lais Fuzzo Poveda,
que receberam o Prêmio gia, atribuíram
esse reconhecimento ao amor pelo que
fazem: “Todos à nossa volta se sentem
estimulados”. Segundo Lais, um dos fatores fundamentais para o sucesso da
loja é contar com uma equipe motivada.
“Durante a apresentação dos lojistas no
jantar, fomos os únicos que falamos de
nossos funcionários, levando uma foto da
equipe. Procuramos promover quem está
dentro da loja – uma operadora de caixa e

A Utilplast, loja brasileira premiada, oferece tudo o que é necessário para montar uma casa

20

Prêmio GIA
Modelos de outros cantos
do mundo
Prototype Home Furnishing &
Decoration (Argentina):
Além de apresentar uma coleção exclusiva de mobiliário contemporâneo, acessórios de decoração e mesa posta, oferece
aos clientes atendimento personalizado e
aconselhamento profissional, indicando
alternativas de decoração ao simular diferentes ambientes dentro da loja.
Top3 by Design (Austrália):

Almacenes Flamingo (Colômbia):
Novas locações, crédito forte, campanhas
de marketing e ofertas de produtos ajudam
a posicionar essa rede de lojas de departamento – fundada há 59 anos – como líder
em seu país.
Potiron (França):
Contando com fornecedores globais para
as suas mais de 20 lojas, a Potiron oferece
design próprio e coleções exclusivas.
Manufactum (Alemanha):
Décadas antes de o assunto se tornar
moda, o consumo sustentável já orientava
a atuação da Manufactum. Desde 1999,
esta loja de departamento busca manter
a qualidade e a autenticidade em toda a
gama de produtos que oferece.
Pantry Magic (Hong Kong):
Inaugurada em 2005, essa rede gourmet
oferece uma lista de mais de 2 mil itens
de cozinha.
Cranfields (Nova Zelândia):

A loja oferece no máximo três produtos por
categoria, selecionando apenas aqueles
considerados os melhores do mundo em
design, atraindo pessoas que realmente
apreciam excelentes produtos de design e
seus criadores.

Les Touilleurs (Canadá):

Vende não apenas produtos, mas conceitos completos de design de interiores,
apresentando novas ideias de estilo de
vida.
Karaca (Turquia):
Com 30 lojas no país, a empresa tornouse líder como fornecedora e distribuidora com um forte programa de marca.
Apresenta ainda um excelente serviço ao
consumidor, produtos de qualidade a um
preço razoável e campanhas eficazes de
marketing.
Multiahorro (Uruguai):
Composta por 45 lojas, a rede tem dois
formatos: Multiahorro Supermarket, que
oferece itens de mercearia e uma linha
completa de houseware, e Multiahorro
Hogar, focada em eletrodomésticos e eletroeletrônicos.

Glas-Porzellan-Redl (Áustria):
Locações atrativas, funcionários preparados e produtos de alta qualidade determinam o sucesso desta loja. Marcas importantes têm seu espaço designado e a loja
conta com amplo estoque.
Les Secrets Du Chef (Bélgica):
Esta loja de apenas 167 m² traz uma espécie de balcão de demonstração (“cooking
island”), em que os proprietários praticam
a sua ideia sobre culinária ao lado dos
clientes: uma atividade prazerosa, em uma
cozinha acolhedora, onde as experiências
podem ser compartilhadas.

AlmiDécor (Polônia):

Southern Season (Estados Unidos):
A loja de 5.500 m² apresenta o departamento House & Home, que inclui uma seção de mesa posta, utensílios de cozinhas,
presentes, etc. Andares diferenciados permitem o trânsito fácil entre as seções.
Nesta loja, a atenção ao detalhe e o
foco no serviço ao consumidor são o
destaque.
Il Cucchiaio di Legno (Itália):
O resgate de valores tradicionais aliados a
boa comida, vinhos finos e artigos sofisticados são a filosofia desta loja. Em seu
pequeno restaurante, os convidados são
incentivados a compartilhar interesses
culinários com o chef.

Wegmans Food Markets
(Estados Unidos):
Fundada em 1916, esta rede de supermercados apresenta uma seção voltada
especialmente para cozinha e utensílios
de jantar em cada loja, incluindo produtos
que não são comumente encontrados nos
supermercados.
Bentalls (Reino Unido):

Iseli & Albrecht (Suíça):
A loja se distingue pelos qualificados consultores e vendedores, pelo seu toque
pessoal com os consumidores e pelo excelente serviço pós-venda.

A cuidadosa apresentação dos itens, em
um espaço bem arranjado, a música convidativa, os funcionários qualificados, os
cartões de receita customizados, além dos
concorridos workshops de culinária, fazem
desta loja de cozinha um espaço de arte.

DOK Cookware (Holanda):
Resultado da integração de três lojas
especializadas, a DOK Cookware é o
retrato em maior escala de uma cozinha profissional. A extensa coleção de
utensílios de cozinha, a localização em
uma galeria do século 19 e as ações
de marketing completam a experiência
gastronômica.

Esta loja de departamento oferece marcas
exclusivas e uma extensa gama de produtos de cozinha, equipamentos e artigos
para casa em várias faixas de preço.

�
IS

0

11

A
(IV

SN

9,5

19ª EDIZIONE

)
c.

20

83
0

Supplemento a IL COMMERCIO - MENSILE SPECIALIZZATO - ANNO XXVIII N. 11/12 (322-323) NOVEMBRE-DICEMBRE 2008
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN A.P. D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 26-02-2004 N° 46 ART. 1, COMMA 1) CNS/CBPA-SUD 2 CATANIA - In caso di mancato recapito, rinviare al CMP di Catania per la restituzione al mittente previo addebito

-5

ANNUAL 2009
IL

R E P E R TO R I O R A G I O N ATO D I

MIGLIAIA

S E T TO R E

DI INFORMAZIONI E INDIRIZZI PER I PROFESSIONISTI
DELL’AREA

REGALO

E DELL’ARTIGIANATO

EDIEMME
GRUPPO EDITORIALE

!
NEW
nglish
E
in
ly
n

o

Le
Le testate
testate per
per gli
gli operatori
operatori del
del settore
settore regalo,
regalo,
bomboniere,
bomboniere, tessuti
tessuti e
e complementi
complementi d’arredo
d’arredo
The
The Italian
Italian trade
trade magazines
magazines of
of giftware,
giftware,
bonbonnières
bonbonnières (wedding
(wedding souvenir),
souvenir),
textiles
textiles and
and furnishing
furnishing accessories
accessories

l’informazione più mirata
target information B2B
L’informazione più mirata
su tutte le fiere del settore
Target information on all the fairs of the sector
Siamo presenti
in oltre 30 fiere in Italia e all’estero
You will find our desks on the occasion of more
than 30 trade fairs in Italy and abroad
Abbonamenti e pubblicità / Subscription and advertising

infoline +39 0761 371773 Fax +39 0761 371951
www.emil.it

e-mail: info@emil.it

Ediemme, ilMade in Italy in The World

Em parceria com a

House & Gift Fair
no Expo Center Norte

Feira de design e
produtos contemporâneos
15 a 18 de agosto de 2009

EXPO CENTER NORTE - R. JOSÉ BERNARDO PINTO, 333 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP
www.paralelagift.com.br

apoio

parceria

realização

para receber o convite cadastre-se pelo site

24

História de
um Produto

Simax: alta tecnologia

De origem tcheca, a tradicional fábrica Kavalier aprimorou suas técnicas de produção de
vidro até chegar à avançada linha Simax
Fotos: Divulgação

dem ser usados com segurança
tanto em estabelecimentos profissionais de gastronomia quanto em
indústrias alimentícias, químicas e
farmacêuticas.

A evolução através dos
tempos

Localizada na República Tcheca, país conhecido pela tradição
na fabricação de vidros e cristais,
a fábrica Kavalier tem vasto knowhow nesse campo. As atividades
tiveram início em 1830, quando o
mestre vidreiro František Kavalír
começou a produzir vidros para
laboratório na cidade de Ostredek.
Poucos anos depois, ele construiu
uma pequena fábrica e, desde
então, a busca por atualização
tecnológica e aprimoramento nos
métodos de produção são uma
constante na trajetória da empresa. A experiência e o conhecimento adquiridos ao longo do tempo
foram transmitidos de geração
para geração, garantindo a expansão dos negócios e uma posição
de destaque entre os mais importantes produtores mundiais.
Após desenvolver o vidro 4.8
Sial, para uso em laboratório, a
Kavalier chegou, em 1958, à mais
avançada versão desse material –
o vidro borossilicato 3.3. A desco-

berta deu origem à marca Simax e
levou à expansão de um mercado
promissor: artigos domésticos que
se adaptam a vários tipos de uso.
Havia uma intensa demanda por
produtos de casa funcionais, de
fácil manutenção, que atendessem
a um estilo de vida moderno. Foi
criada então uma linha de itens diferenciados, com acabamento refinado, voltada à gastronomia.
A alta resistência térmica e
química do vidro, normatizada
pelo ISO 3585, é a principal característica dos produtos Simax, que
podem ser submetidos a bruscas
variações de temperatura, sem
sofrer qualquer dano. Graças ao
coeficiente mínimo de expansão
do material, as peças suportam
variações de 300ºC a - 20ºC, o que
permite seu uso em micro-ondas e
no freezer. Além disso, como o vidro não possui poros, não absorve cheiros ou resíduos, o que evita
riscos de contaminação e problemas de higiene. Os produtos po-

Até alcançar o status e o reconhecimento que distinguem a linha
Simax no mercado de artigos para
casa, a Kavalier passou por etapas
fundamentais. A primeira conquista
importante, em 1884, que mudou
os rumos da empresa, veio com a
inauguração de um novo sistema
de forno regenerativo que conciliava o uso de dois combustíveis
– madeira e gás. Foi a partir daí
que começou efetivamente a evolução de seu processo produtivo.
Em 1908, realizou com sucesso a
primeira mistura para a produção
pioneira de vidro de borossilicato
para laboratório – nascia, assim, a
futura marca Palex.
Outro acontecimento marcante em sua história foram as mudanças na direção da empresa.
Com as dificuldades advindas da
Primeira Guerra Mundial, a administração deixou de ser familiar.
Passou a ser gerida por um novo
grupo, que inaugurou uma moderna unidade na cidade de Sázava
e deu um novo impulso às atividades. Lançou a marca Palex no
mercado, em 1923, e desenvolveu
outros tipos de borossilicato para
usos específicos.
A segunda etapa significativa de reforma e modernização da
fábrica tcheca ocorreu em 1968,
com a introdução dos fornos elétricos, possibilitando a produção de
uma linha prensada, hoje o carro-
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chefe da empresa – inclui diversos modelos de jarras, chaleiras e
xícaras, formas e caçarolas, entre
outros produtos. Mas a evolução
não parou por aí. Uma nova atualização tecnológica, na década
de 1980, agregando uma geração
de máquinas automáticas, levou a
Kavalier Glass Works a conquistar,
em 1995, o certificado internacional de qualidade ISO 9002 e, mais
tarde, em 2004, o ISO 9001:2000.
Hoje, a empresa opera com excelência não somente no ciclo de produção, mas também nas pesquisas junto ao cliente, atendimento
ao consumidor, preparativos para a
produção, inspeção e embalagens,
vendas, entregas e demais atividades relacionadas ao processo.
O aperfeiçoamento é uma busca
constante. Em 2000, por exemplo,
a companhia renovou toda a linha
de embalagens, conferindo uma
nova identidade visual aos produtos para uso doméstico.

Alinhados com as atuais propostas de sustentabilidade, os
produtos da Simax são recicláveis
e contribuem para economizar
energia devido à durabilidade. A
transparência do vidro, obtida por
meio da eliminação de substâncias
contaminantes no processo de fabricação; a resistência à quebra,
garantida por meio das técnicas de
prensagem; e as alças ergonômicas, que favorecem o manuseio,
são outros aspectos que se destacam na linha.
Com fabricação inteiramente
automatizada, a Kavalier tornouse a empresa mais importante do
Leste Europeu neste segmento,
atuando como líder na República
Tcheca, Slovákia, Russia, Ukrania,
Lituania, Hungria e Romênia. No
Brasil, a marca Simax, importada
com exclusividade pela Ricaelle,
é líder de mercado em vidros de
borossilicato soprado. Segundo a
gerente de exportação da fábrica,

Vera Kropíkova, o sucesso dessa
linha se deve à preocupação em
oferecer produtos e serviços que
tragam soluções para os problemas do dia-a-dia. “Estamos convictos de que, enquanto conseguirmos satisfazer os anseios e
pré-requisitos dos consumidores,
a empresa será lucrativa e terá
vida longa”.

As vantagens do vidro
borossilicato
O que diferencia o borossilicato
de outros tipos de vidro é o óxido de
boro, elemento capaz de aumentar
a sua resistência ao choque térmico e à ação dos produtos químicos,
tornando-o apropriado para uso em
laboratórios e indústrias químicas,
além de equipamentos de cozinha,
iluminação e janelas especiais. Seu
baixo coeficiente de dilatação permite que os instrumentos de laboratório mantenham a precisão dos
resultados mesmo quando submetidos a altas temperaturas. Outra
atividade beneficiada por esta característica é a astronomia, que usa
esse tipo de vidro em telescópios,
para garantir a precisão da imagem.
Produtos utilizados na cozinha,
como recipientes, pratos e jarras
graduadas para medir quantidades, também se tornam altamente

Design sofisticado é destaque em taça

resistentes à temperatura dos fornos convencionais ou micro-ondas
quando são feitos deste material.
O borossilicato é usado ainda em
decanters, pois ajuda a conservar o
aroma de vinhos de qualidade.

2.000 expositores de mais de 35 países
60.000 visitantes profissionais de mais de 100 países

2010
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.
14 – 16 de março em Chicago, EUA

sponsor of

Pré-credenciamento online grátis:
Visitantes - www.housewares.org/attend
Expositores - www.housewares.org/exhibit

www.housewares.org/gia

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
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Tecnologia de fabricação
Matéria-prima: preparação
e mistura
Por meio de um processo que
tem 30 anos de tradição na Kavalier,
as matérias-primas são pré-tratadas e
mixadas na fábrica automatizada, para
depois serem fundidas em modernos
fornos elétricos, resultando em uma
massa de vidro incandescente.

Produção de sopro
mecanizada
Nas máquinas automatizadas
de sopro, o vidro incandescente
ganha um formato inicial: frascos

com paredes finas, que posteriormente dão origem a vasilhames,
copos e jarras, entre outros produtos com design mais sofisticado. Nesta etapa, o frasco aquecido
é envolto pelo molde, assumindo a
forma final através do aumento da
pressão do ar. Um diferencial tecnológico nesta fase é que as peças
recebem uma espécie de revestimento de proteção – coat –, criado
pelas máquinas de sopro. Em seguida, os produtos são transportados automaticamente por uma
esteira para receber a pintura funcional ou decorativa.
Prensa hidráulica
A massa de vidro incandescente forma-se sob uma temperatura de aproximadamente
1.300ºC e deve ser prensada instantaneamente. Nas operações
seguintes, a peça é resfriada e
polida por um sistema de queimadores. Após esse processo,
passa pela fornalha de endurecimento, onde sofre um novo aquecimento e um resfriamento posterior que enrijece sua superfície.
Este tratamento térmico aumenta
em 50% a resistência do vidro ao
calor, dando-lhe as propriedades
requeridas para uso em residências ou laboratórios.
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Linha Simax: utilitários de vidro de alta resistência
Produto

Nome

Especificações

Produto

Nome

Especificações

Xícara de café

Jogo com seis
unidades

Jarra Eva

Capacidade: 1L
Cabo de vidro
Opções com filtro
e sem filtro

Jogo de chá

Bule com filtro
e seis xícaras

Jarra Nova

Capacidade: 1,5L

Irish Coffee

Jogo com
seis unidades

Jarra Helena

Capacidade: 1,3L
Cabo de vidro
Opções com filtro
e sem filtro

Fôrma Pão

Tamanho: 28,5cm x
12cm x 7,6cm

Jarra Svatava

Capacidade: 1,5L
e 1,7L
Opções com filtro
e sem filtro

Refratário
Oblongo

Capacidade: 8L
Com tampa de vidro

Jarra Marta

Capacidade: 1,5L
Cabo de vidro
Opções com filtro
e sem filtro

Caçarola Pomax

Capacidade: 1L,
1,5L e 2L
Com tampa de vidro

Jarra Alena

Capacidade: 1,7L
Cabo de vidro
Tampa branca
ou preta

Caçarola Madona

Capacidade: 2L
Com tampa de vidro

Jarra Simona

Capacidade: 0,8L
Com filtro

Caçarola Nyko

Capacidade: 1,5L
Com tampa de vidro

Jarra Jana

Capacidade: 0,8L
e1,3L
Com cabo de vidro
ou de plástico

Fôrma Coração

Tamanho:
22cm x 8cm

Jarra Matura

Capacidade: 0,65L,
1L e 1,5L
Opções com filtro
e sem filtro

Fôrma Redonda

Tamanhos:
21cm x 10,5cm
ou 25cm x 11,6cm

Jarra medidora

Capacidade: 1L

Produção artesanal
Além das linhas automatizadas,
a Kavalier Glass Works conta com
uma estrutura para fabricação artesanal, que se destina a encomendas
especiais. Para o desenvolvimento
de produtos nessa área, a fábrica
tem uma equipe de artesãos especializados, capazes de encontrar
soluções para qualquer tipo de modelagem ou função. É o caso, por
exemplo, da produção de frigideiras
especiais para o preparo de alimentos dietéticos. Nesse processo, são
utilizadas prensas hidráulicas e outras máquinas projetadas pela própria empresa. O acabamento é feito
manualmente.
Finalização
Os artigos para casa, de vidro
borossilicato, são fabricados em série e vendidos em kits, com embalagens apropriadas para um manuseio
seguro. Concluindo a operação, os
produtos são envolvidos em filme
plástico e acomodados em pallets
para o transporte, feito de forma segura e econômica.

CURIOSIDADE
De onde vem o vidro?
Segundo dados históricos, a descoberta do vidro tem sua origem cerca de 4 mil anos antes de Cristo, quando egípcios
ou fenícios (os relatos são controvertidos) descobriram que o aquecimento pelo fogo, seguido de resfriamento, transforma a areia, também conhecida como sílica, em vidro. Mais tarde, em 1.400 a.C., instrumentos de sopro passaram a
ser utilizados para moldá-lo, dando início à elaboração de objetos artísticos e decorativos, que chegavam a ser confundidos com pedras preciosas. Surgiram então os produtores artesanais, conhecidos como vidreiros, que obtinham o
material a partir do aquecimento com carbonato de sódio. Foi somente no século 18, em Portugal, que se estabeleceu
a primeira indústria. E o processo de fabricação permanece praticamente o mesmo até hoje: a areia é fundida em
caldeiras, para depois sofrer um resfriamento gradativo e se solidificar com a forma desejada. Ao longo dos anos,
entretanto, foram feitos vários aperfeiçoamentos, constatando-se que, por meio de manejos da matéria-prima original,
acrescentando substâncias químicas específicas e alcançando diferentes temperaturas no processo de aquecimento, é
possível chegar a vários tipos de vidro.

32

Giro pelo
Mundo

Clássico e moderno
convivem em
harmonia
Garimpar antiguidades e combiná-las
com elementos modernos faz o novo
estilo francês de morar

A beleza está na mistura. O
fogão de última geração embutido no móvel antigo restaurado. A
luminária de inspiração orgânica
ao lado do sofá moderno. A cômoda de madeira maciça herdada
da avó, enfeitada com a peça de
um badalado designer. O janelão
colonial com vista para o banco
de acrílico colorido. O assoalho
rústico de casa de campo coberto
com tapetes étnicos. Tanto para
o clássico como para o contemporâneo, tanto para o anônimo
como para a grife – harmonizar
estilos aparentemente opostos
determina o novo jeito de morar
dos franceses.
Interessante é bater perna
para garimpar objetos em antiquários, feirinhas de rua e brechós,
restaurar heranças familiares, reaproveitar peças de valor afetivo,
resgatar símbolos de uma cultura
regional, preservar a originalidade de um projeto histórico. Além
de transmitir sensação de acolhimento, estes elementos trazem
para dentro de casa o glamour de
antigamente. E, já que alternância
é a chave, vale combiná-los com
adesivos ou papéis de parede supermodernos, bowls e vasos de
vidro reciclado, flores artificiais
coloridas com galhos estilizados,
obras de arte contemporânea,
artesanato de origem asiática, esculturas de madeira, cadeiras com
formatos que remetem à natureza
e aí por diante.
As cores não correspondem
à predileção francesa pelo estilo provençal. Tons suaves, como
branco, lilás e verde-claro, e estampas floridas e românticas com
detalhes e miudezas dão lugar a
cores fortes, como roxo, vermelho, laranja, azul celeste, verdelimão e amarelo. O colorido está
até no barrado de tatames e tapetes. Para quem prefere não arrisA combinação de adesivos decorativos com
objetos modernos, em cores vivas como
verde-limão, se destaca nesta temporada
Foto: Fillioux&Fillioux

O estilo provençal aparece
mais descontraído, em
ambientes rústicos e
naturais
Foto: A. Narodetzky

Cores neutras, como
marrom, bege e vinho,
prevalecem nos
espaços mais sóbrios
Foto: Francis Amiand

Banqueta de
polipropileno Bubu,
da xO: inovação
em forma e cores
Foto: Divulgação xO

car, tons neutros como marrom, bege,
preto e vinho são opções em voga.
Nos têxteis, prevalecem as estampas
étnicas, com referências culturais principalmente africanas, ou ainda suntuosas imagens de animais silvestres. A
capital Paris é mais uma vez fonte de

inspiração: tradições francesas como
o vinho e a Torre Eifel são revisitadas
em telas e fotografias. O estilo provençal aparece mais livre, em contextos e
ambientes rústicos e naturais.
O requisito é que tudo seja essencial – palavra de ordem na forma de se
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menores e mais estudadas. Nesta
linha, os móveis como cadeiras e
poltronas apresentam formas sinuosas e cores vivas – a elegância
está na naturalidade.
Outra ideia bastante presente
nas novas coleções é o conceito
de desmembramento: a estrutura e
o estofamento de sofás, poltronas
e outros móveis apresentam partes
desmontáveis, visando economia
de espaço, versatilidade da peça e
redução nos custos de produção.
A marca xO, dos designers e trendsetters Philippe Starck (autor do
luxuoso projeto do Hotel Fasano
no Rio de Janeiro) e Gerard Mialet,
investe nas cores e materiais inusitados, caso das banquetas e mesas de apoio metálicas, cadeiras
de acrílico empilháveis e poltronas
com partes móveis. Voltados tanto
para áreas internas como externas,
móveis modulados (como prateleiras) e encaixáveis resgatam linhas
simples e bem marcadas, ressaltando o desenho original.

Materiais alternativos

Móveis com acabamento mais simples e natural sugerem intimidade e acolhimento
Foto: Francis Amiand

viver o lar. Nada mais é supérfluo
ou mero souvenir. Quanto ao sentimento, a busca é propiciar intimidade, convivência e acolhimento.
Os objetos e os ambientes devem
demonstrar resistência, qualidade,
conforto. No encalce da atual crise econômica, designers recorrem

à criatividade como recurso para
atender a essa nova atitude de
consumo, afeita às necessidades
reais, ética e responsável, contrária
ao desperdício e à ostentação. Os
acabamentos são mais simples e
naturais, os materiais, alternativos
e sustentáveis, e as proporções,

Eleito representante do conceituado salão Meuble Paris 2009,
realizado no início do ano, o designer François Azambourg recebeu elogios por suas pesquisas
sobre o uso de materiais. Ele criou
uma cadeira feita de um material
que se expande como espuma.
O móvel pode ser completamente dobrado e guardado dentro de
uma compacta embalagem. Outra
descoberta foi uma fibra alternativa
à madeira para modelar mobiliário.
Este projeto deve-se ao incentivo
da VIA – Valorisation de l’Innovation
dans l’Ameublement –, entidade
francesa em favor da inovação no
setor de mobiliário. Para a seleção
de projetos, a comissão de especialistas leva em conta critérios como
inovação, tecnologia e novos materiais. Neste ano, um novo requisito
é o destino dos objetos e o seu impacto no meio ambiente.
O desenvolvimento sustentável, aliás, foi um dos tópicos mais
enfatizados na Maison & Objet,
feira de decoração e acessórios
domésticos realizada no começo
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Cadeiras e poltronas resumem a intenção dos designers: conforto,
qualidade e resistência em um só objeto

Cadeira Pack, do designer François Azambourg
Foto: Divulgação

Foto: A. Narodetzky

deste ano em Villepinte, nordeste
de Paris. A vanguarda do design
demonstrou sua atitude ecologicamente responsável ao criar objetos
úteis, de uso cotidiano, aproveitando como matéria-prima materiais
como vidro reciclável e até latas,
utilizando madeira de reflorestamento na confecção dos móveis
e expondo sacolas ecológicas de
papel e outros itens. Inclusive a
tecnologia, que mantém o seu espaço especialmente em ambientes
renovadores como a cozinha, é
pensada de forma mais sustentável, integrada com a natureza. A
luz natural ou artificial, no caso de
lustres e luminárias de contornos
orgânicos, ganha importância neste cenário de harmonização com o
meio ambiente.
No tocante aos artigos de uso
cotidiano, prevalecem a exclusividade, a simplicidade, a funcionalidade e a qualidade. Visando
conquistar um público jovem, as
marcas passam a apresentar utilitários multifuncionais, como um
banco que ganha a função de aparelho de som, com caixas acústicas
e espaço para o iPod. Utensílios de

mesa investem em visual retrô e ganham acabamento bicolor, em preto e branco – mesclando, portanto,
referências clássicas e modernas.
O cinza também aparece em peças feitas de resina transparente.
Outros utilitários destacam-se pela
produção quase artesanal, em edições limitadas, com desenhos de
jovens designers, que agregam aos
objetos particularidades técnicas e
novos materiais.
Esta França criativa e matizada cai bem no Ano da França
no Brasil. Inaugurado no dia 21
de abril, o projeto França.Br 2009
compartilha valores em prol de um
novo século: um país moderno na
criação, na pesquisa e no debate
de ideias, diversificado em sua população, conhecimentos e territórios, aberto ao mundo e cooperando com outros países, africanos e
latinoamericanos. É também símbolo de uma conexão entre duas
culturas, ligadas historicamente
em matéria de estética e costumes, com a intenção comum de
construir um mundo mais aberto e
rico em influências, perceptível até
no jeito de morar.

Formas sinuosas e cores vivas nos móveis compõem os
ambientes mais modernos
Foto: Francis Amiand
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Hong Kong Houseware Fair 2009
Feira asiática comprova a força do mercado de utilidades domésticas
Fotos: Divulgação HKTDC

Câmara de oxigênio hiperbárico para animais:
atração no novo salão World of Pet Supplies.

Nem a crise internacional foi capaz de tirar o brilho da HKTDC Hong
Kong Houseware Fair 2009, realizada
de 20 a 23 de abril no Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Mesmo
diante de um cenário incerto para as
economias de todo o mundo, o evento, em sua 24ª edição, apresentou um
bom crescimento em relação ao ano
passado, demonstrando a força do
mercado de artigos para o lar.
Altamente conceituada, essa
grande feira de utensílios domésticos
teve 2.500 expositores não só da
China como também de vários países, entre os quais Espanha, França,
Índia, Alemanha, Estados Unidos,
Vietnã e Bangladesh – que participou
pela primeira vez com artesanatos,
têxteis, móveis e itens de decoração.
A exposição recebeu mais de 30.000
visitantes provenientes de cerca de
150 países, sobretudo representantes de grandes lojas e magazines.
Separados por países, os estandes foram agrupados por setores.
Destaque para o Hall of Elegance,
com produtos de coleções de qualidade e estilo, e o World of Fine Dining, com acessórios para cozinha,
bar e mesa, incluindo a renomada
porcelana branca da China. A grande
novidade este ano foi o World of Pet
Supplies, voltado a um importante
nicho de mercado: os proprietários

de animais domésticos, que são em
número elevado no mundo inteiro.
Foram apresentados alguns lançamentos desse setor, como um alimentador automático e uma câmara
de oxigênio hiperbárico para pets.
Como na edição anterior, o Brasil
esteve representado pelo SindiVidro –
Sindicato da Indústria de Vidros e Cristais Planos e Ocos no Estado de São
Paulo que, com o apoio da APEX –
Agência de Promoção de Exportação
e Investimento, órgão do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, apresentou sua marca de vidros Glass Brasil, constituída
por nove indústrias brasileiras: Cristais
Cambé, Cristais São Marcos, Cristaleria Ruvolo, Luvidarte, Grupo Cornélio
Brennand, Nadir Figueiredo, Wheaton
Brasil, Invicta e Decorglass, responsáveis por várias modalidades da produção de vidro, desde a manual até
os mais sofisticados processos automatizados, com uma grande gama de
artigos para o mercado global.
Representantes da Grafite, que
visitaram a Feira, elogiaram a organização e a apresentação de produtos do mundo todo. Segundo eles,
foi uma excelente oportunidade de
estabelecer contatos com empresas de vários países, que confirmaram sua vinda à House & Gift Fair
em agosto.
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Unir a cozinha à sala de jantar e ao living é uma tendência nos projetos contemporâneos,
permitindo que o espaço seja usado também para os momentos de lazer. Acompanhando
essa tendência, os fabricantes de utilidades domésticas sofisticam seus produtos e apostam
em design diferenciado, uso de materiais nobres, tecnologia e qualidade de acabamento.

Potes com visor, portautensílios e suporte para
papel toalha. Coleção
Essenza, da Brinox

d o mést icas

Faca para sashimi desenvolvida especialmente
para canhotos, da Global

Conjunto de jantar
C’est Chic, da Casamiga:
fácil coordenação com outros acessórios

Foto: Daniel Barcarolo

ut ilid ad es

Foto: Daniel Barcarolo

Com design original, os
potes de porcelana da linha Graffiti
Collection, da Casamiga, são ideais
para servir miniporções

Organizador de pia Lavello, da Forma

A panela de pressão da
Cristel conta com controle do
nível da pressão, três saídas
de vapor e abertura segura

Balde para gelo Reflex, da Forma: vidro com
acabamento metalizado e suporte de aço cromado

Foto: Nilson Satomi

utility house

Fotos divulgação

Utilitários à mostra

Panela Black Ônix, da Le Creuset
Coqueteleira
decorada, da Fujiyama
Jogo de jantar Índia, da Germer Porcelanas
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Porta-mantimentos da Kos Acrílicos,
disponível em três tamanhos

Porcelana com estampa de alta resistência no jogo de
jantar Bambu, da Germer
A jarra Vitra, da OU, vem
com resfriador interno

utility house

Feito de acrílico, o copo Tubo, da
Kos, alia beleza e durabilidade

Marinex com Teflon
e tampa de vidro, da
Santa Marina

ut ilid ad es

Conjunto para banheiro ECO, da OU,
feito de fibra de cana-de-açúcar

d o mést icas

Conjunto para servir, da Luminarc

Charme retrô na linha Cabanaz, da Puhlmann, criada pelo
designer holandês Frank Clewits. Na foto, porta-pão e
porta-mantimentos de aço esmaltado

Conjunto para café da manhã Esporte Futebol,
da Oxford
Detalhes de ouro nos
talheres Renascença,
da Tramontina

Caçarola Cassis, da Panex, com revestimento
New Resist, que garante durabilidade

Linha Tríade, da Bormioli Rocco. Importada pela
GS Internacional e pela Globalização

As taças da Baccarat mostram
que é possível unir tradição e
design com harmonia

Conjunto de panelas Lyon,
da Tramontina

40

Mercado
Nacional

Fotos divulgação

Modernos e ecológicos
Eletrodomésticos pretos e espelhados dão o tom à decoração da cozinha moderna. Além disso,
é grande a demanda por produtos práticos e ecológicos, que economizam energia elétrica e proporcionam mais tempo livre ao consumidor.

elet ro d o mést ico s

eletro house

Liquidificador Optimix Filtro e batedeira Agili.
Linha Black, da Arno

Com filtro de aço inox, a centrífuga Arno
Vita Juice é totalmente desmontável e
pode ser lavada na máquina

Seis em um! A máquina Nescafé Dolce Gusto,
da Arno, possibilita a preparação de seis tipos
diferentes de bebidas

Tostador T750, da Black & Decker, com
controle de temperatura, isolamento térmico,
desligamento automático e bandeja coletora

Cafeteira C-36 Magnífico
Aroma, da Black & Decker:
com visor do nível de água e
capacidade para 36 xícaras

A panela elétrica Cook Chef PE100,
da Black & Decker, mantém a temperatura
do alimento e pode ser levada à mesa
O Handpresso Wild é prático e portátil: basta
bombear, colocar água quente e encaixar o
sachê. Comercializado pela Alimport
A Alimport traz ao Brasil
a cafeteira italiana
automática Forever
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Funcionalidade e design exclusivo no fogão
Free Standing 90, da Elettromec

Revestida de inox e vidro, a coifa Progettare
possui comando sensor touch e funciona
também como exaustor e depurador. Da
Elettromec
A chaleira
elétrica Zeex, da
Chiave, desliga
automaticamente
e mantém a água
quente após fervida

elet ro d o mést ico s

O fogão Mabe Multi Chef
vem com forno elétrico
e a gás

Ecologicamente correto, o
Refrigerador REDK 40, da Dako,
foi desenvolvido com o sistema
CFC Free

A adega para seis garrafas, da Mabe,
possui comando digital para controle de
temperatura e prateleiras especialmente
projetadas que mantêm a posição
correta do vinho

Refrigerador Titanium 410, da GE, com pintura
resistente a marcas e arranhões

eletro house

O forno a vapor, da Elettromec, proporciona uma
cocção mais saudável, potencializando o sabor e
o aroma dos alimentos

A Espresseria Krups XP 7210
vem com painel de controle que
prepara o café conforme o gosto
do consumidor
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Toque pessoal
Responsáveis por oferecer um toque de personalidade à decoração da casa, os acessórios são
capazes de revelar opiniões, crenças e estilos das pessoas. O mercado apresenta objetos de qualidade que agradam aos diversos tipos de consumidor; produtos que vão do clássico ao moderno e
mostram grande diversidade.

Caixas decorativas de madeira da linha
Divas, da GS Internacional. Diversas
opções de estampa

a ce s sóri os

Dupla de vasos de
cristal Murano. Coleção
Outono/ Inverno, da
Cristais São Marcos

Espelho veneziano Império, da
Antonio e Filhos Decorações:
cristal lapidado à mão

Espelho da Oregon, modelo 308

Vasos Casulo,
decorados com cristais.
Da Alumen Design

Vasos da
Ribeiro e Pavani

d e d eco ração

in domus

Vasos Gold, feitos
de cerâmica, da
GS Internacional

Linha Ice Nachtmann, da GS
Internacional: vaso e centro de mesa
de cristal transparente
Veleiro de madeira,
da Nusa Dua

Relógio estampado, da Dayhome

Bandeja Black &
White, da Sdema

A linha Passione, da 2A Cerâmica, tem acabamento
com esmalte brilhante

Os vasos da linha Polluce,
da Bormioli Rocco, são
feitos artesanalmente
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Para todos os estilos
Lustres, pendentes, abajures, arandelas e luminárias são cada vez mais utilizados como complementos decorativos. Fabricados com alto padrão de qualidade, contornos cada vez mais criativos e designs diferenciados, os
produtos de iluminação atendem aos mais diversos estilos e gostos e são os principais responsáveis pela personalização dos ambientes.

Lustre com cristais, da Ribeiro e Pavani

Luminária de mesa,
da Nusa Dua

O abajur Itapuã, da Startec, é
feito de vime e confeccionado
artesanalmente

Mescla de nylon e cristais no lustre
Master Diamond, da Startec

Abajur Ornare, da Startec:
acionado com o toque
dos dedos

Design divertido na luminária
Eureka, da FacmaLux

Design diferenciado no lustre
Luce, da Bronzearte

Lustre Diamante, da Bronzearte

i lu mi nação

De alumínio com
acabamento em
pátina, a luminária
Istambul, da
ShowLux, é ideal
para ambientes
externos

in light

Efeito rústico: as arandelas
da linha Flor, da Simone
Oliveira, são feitas de
filtros de café
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Fotos divulgação

Aliando função e beleza
Praticidade sem perder a personalidade. Esta é a premissa em voga no segmento de mobiliário,
cujas peças unem versatilidade e design criativo. Pufes, móveis modulares e artigos fabricados artesanalmente têm tido grande demanda. Além disso, a tendência do estilo provençal aparece novamente e
é valorizada em combinação com o contemporâneo.

Pufe de couro Alexandre I, da Laeder

Cadeiras de acrílico,
da By Art. Modelos
Swan e Speed
Reciclável e prática: a cadeira
Tiffany, da Decorvision, é empilhável
e feita de resina plástica resistente
a impacto. Disponível em branco,
preto e transparente

Vitrine Prisma, fabricada
pela Antonio e Filhos
Decorações
Pufes de couro
peludo Herculino,
da Laeder

Feita de junco e madeira, a cadeira Pietra, da Desigan, é uma peça totalmente artesanal
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Carrinho Impala,
da Sdema
Cadeira com estofado de
veludo e estampa exclusiva,
da Ishela

Cadeira Begônia II e namoradeira Austrália.
Feitos à mão, com técnicas de encaixe que dispensam
o uso de pregos e grampos, os móveis da Arte em
Cadeiras são duráveis e resistentes

Pés de madeira e capa de linho complementam o visual
sofisticado e original da Chaise Rippa, assinada pelo
designer Marcus Ferreira. Do Grupo Cassini

linea domus

Modulada, a mesa de centro Ás, da Hadra
Artefactos, é feita de lâmina natural de cabriuva

mó veis

Banco estofado Provençal, do Empório da Madeira

Linha de complementos Monet, da
Arte em Cadeiras: aparador e pufe

Sofá, poltrona e mesa lateral/pufe compõem
o conjunto Duna, da Butzke, fabricado com
madeira de eucalipto certificada
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Três em um!
Praticidade, economia e beleza são as três exigências fundamentais na hora de montar um enxoval. O mercado têxtil oferece produtos que atendem a todos esses requisitos, apresentando linhas de
coordenados que, além de fácil manutenção, valorizam a decoração do ambiente.

Da Abdalla Collection, tapete
com estampa da Barbie

t êxt il

textil house

Cores clássicas e
delicadas na linha
Casablanca, da
Abdalla Collection

Tradicional e contemporâneo em harmonia
no jogo de cama Arabesco, da marca NEO
Linha Innocence, da Karsten: 100% algodão, 200 fios,
disponível em três tamanhos

As almofadas Pet, da Imaginarium,
oferecem três opções de estampa

Linha Composé, com estampa floral, da NEO

Modelo Cotton Indiano (100%
algodão), da Tapetes Roma

Feita à mão, a colcha
Bouti Lara, da Ishela,
tem material antialérgico 100% algodão
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Modelo da linha Cor & Cor, da Camesa. Coordenados
práticos e fáceis de passar

Almofadas Uvas e Art Nouveau, da Art Maison:
corte a laser e impressão digital

Toalhas de cores lisas, da Camesa: uma aposta certa
para a composição dos ambientes
Linha Adamascado, da Casa Bela:
almofada envelope de algodão com
poliéster

Elegância e sofisticação
no conjunto americano
Luminus, da marca Bon
Ton, da Copa & Cia

O jogo Recorte Twist, da
marca Table, da Copa & Cia,
conta com formato inovador
e opções de estampa

Almofada de sarja Boca de Leão
linha Silk, da Casa Bela
Ecologicamente correto, o kit Eco
Jeans é feito de retalhos descartados
pela indústria têxtil. Marca Table, da
Copa & Cia

Divertidos capachos,
da Uati?, feitos de fibra
vegetal com base de vinil

As almofadas da linha
Touch Baby, da Uati?, são
feitas de Lycra e micropérolas
de EPS, proporcionando
uma sensação relaxante e
agradável

t êxt il

Pegador, luva e avental no kit para cozinha, da Camesa
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Fotos divulgação

Presentear com criatividade
Agradar, retribuir favores, fazer-se lembrado, compartilhar bons momentos com os amigos…
Qualquer que seja o motivo, para presentear é preciso ter criatividade. E, por parte dos fabricantes,
opções é que não faltam!

Maleta para jogos e vinho, da Full-Fit.
A caixa de madeira se transforma em
tabuleiro
Luneta Bronze com
tripé, da Nusa Dua

Relógio com quatro portaretratos, da Dayhome

Delicada linha Bailarina, da Geguton

Elegância no conjunto
com lupa e lâmina, da
Nusa Dua

O abridor de garrafas da
Imaginarium conta quantas
garrafas foram abertas

pre s entes

world of gifts

Divertido rádio para
banheiro em forma de
torneira, da Urban

Da Uati?,
almofadinhas
temáticas

Porta-retratos GS Wood de madeira e metal.
Da GS Internacional

Medidor de altura
infantil da Dayhome,
com espaço para
oito fotos
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Tecnologia ao alcance de todos
A tecnologia, hoje, é uma grande aliada do varejo. Os equipamentos disponíveis no mercado organizam os estoques,
controlam as compras e as vendas, agilizam o atendimento, além de muitos outros serviços. As empresas especializadas
oferecem soluções para todo tipo de comércio, desde o pequeno varejista até as grandes redes. E o melhor, com opções
que cabem em qualquer bolso!

O terminal para pequenos estabelecimentos
MTU-19, da Urano, vem com um aplicativo
fiscal embutido e pode ser conectado a
balanças, impressoras, scanners e displays

Específico para ponto-de-venda, o microcomputador
RC5500, da Bematech, pode ser utilizado tanto na
vertical quanto na horizontal

A Honeywell disponibilizou
a nova opção de sistema
operacional Windows Mobile
6 Standard para o computador
móvel Dolphin 7600™

Carrinhos de compras feitos de
plástico, da Masterplastic

O scanner MS7580 Genesis™ lê
e interpreta códigos de barra 1D
e 2D, diversas fontes OCR, além
de capturar imagens digitais. Da
Honeywell

sup riment o s

O ventilador Spinflash, da Tecnoflash, reduz
em 10º a temperatura ambiente e é 30% mais
silencioso do que os modelos convencionais

supri shop

A impressora térmica USE CB, da
Urano, gera etiquetas autoadesivas
com código de barras e conta com
mecanismo inédito de rebobinamento e
destacamento das etiquetas

A
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House & Gift Fair South America

O maior encontro
latino-americano
do setor de
artigos para casa
Fabricantes, distribuidores e lojistas
preparam-se para se reunir e fazer negócios
no evento setorial mais importante do ano
Fotos: Danilo Máximo

Os negócios não poderiam ser mais diretos. Na
39ª House & Gift Fair South America, maior evento profissional da área de produtos para casa da América Latina, de 15 a 18 de agosto de 2009, empresas nacionais
e internacionais apresentarão as novidades e tendências
para lojistas e profissionais especializados de todo o Brasil e do exterior. Realizada no Expo Center Norte, em São
Paulo, que ampliou e modernizou suas instalações, a feira deste ano traz novidades para os visitantes. Entre elas,
o Espaço Casa, onde são destacadas tendências, moda
e design do setor, o Espaço Internacional, abrangendo
mais de 300 empresas, e o Espaço Projeto, que reúne
microempresas e novos talentos. Além disso, o evento
passa a contar com a parceria da Paralela Gift, expondo
peças personalizadas de 150 conceituados designers,
artistas e artesãos brasileiros.
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Atualização e negócios na feira
O setor de artigos para casa registrou um desenvolvimento extraordinário e viveu momentos de euforia
em 2008, com as vendas superaquecidas. E tudo indica que, em 2009,
mesmo com as oscilações e incertezas da economia global, os negócios
no Brasil não perderam a vitalidade.
Os participantes da 39ª House & Gift
Fair, realizada pela Grafite Feiras e
Promoções de 15 a 18 de agosto próximo, declaram-se otimistas quanto
aos resultados desse grande e prestigiado encontro que reúne empresas
nacionais e internacionais dos mais
diversos segmentos. Um dos bons
motivos para isso é a intensa divulgação e a comprovada repercussão
do evento: mais de 50.000 visitantes
de cerca de 60 países estão sendo
esperados, entre compradores, profissionais do ramo, formadores de
opinião e imprensa internacional.

Em dia com o que há de mais
moderno no mercado mundial, os
expositores mostram que os materiais, as tecnologias e os conceitos
dos produtos continuam avançando,
com designs cada vez mais arrojados
e funcionais. Os próprios estandes
refletem essa evolução, destacandose pelo layout contemporâneo e exposições ambientadas. A cada ano,
fabricantes, importadores e distribuidores se superam na qualidade dos
produtos e dos serviços – requisitos
essenciais para o reconhecimento da
marca e o sucesso das atividades.
Composta por segmentos especializados – Eletro House, In Domus,
Linea Domus, Textil House, Utility
House e World of Gifts –, esta edição
da feira integra mais duas divisões,
Supri Shop e In Light, além de outros salões, como o Espaço Projeto,
destinado a microempresas, com o

intuito de estimular a entrada de novos empreendedores no mercado, o
Espaço Internacional, com cerca de
300 empresas de várias partes do
mundo, e a Paralela Gift, que reúne
150 designers, artesãos e artistas.

Espaço casa:
a grande novidade na
39ª House & Gift Fair
Uma ótima surpresa foi preparada para os visitantes da House &
Gift Fair: a criação do Espaço Casa.
“Ocupando cerca de 3.000 m2, este
novo ambiente foi especialmente
projetado para exibir os destaques,
tendências, moda e design do setor”,
explica Frederico Cury, diretor-executivo da Grafite Feiras e Promoções.
“Com curadoria da designer Viviana
Hauck, essa expressiva mostra terá
expostas as peças ganhadoras do
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Unindo esforços para
aumentar o leque de opções

de agosto
X Prêmio House & Gift de Design, lojas premiadas em 2009 com o Global
Innovator Award (gia), peças do acervo do MoMA e exposições de peças
assinadas por grandes marcas e profissionais do setor”.
O diretor-executivo da Grafite
comenta ainda que as inovações vêm
aprimorar a visibilidade que a House
& Gift Fair propicia no tocante à atualização de tendências e lançamentos.
A ampliação e a redistribuição estratégica dos salões facilita a localização
dos diversos segmentos, otimizando
a visita e favorecendo a realização de
negócios. Segundo ele, a inclusão
dos salões Supri Shop, com 10 empresas, e In Light, com 26, aumentam
a abrangência das exposições, apresentando novidades em embalagem,
material de papelaria, tecnologia de
informação, projetos e decoração de
interiores e exteriores.

Frederico Cury ressalta também a parceria firmada com a Paralela Gift, feira de design que estará
presente com 150 expositores de
produtos diferenciados. “A participação dessa importante feira no
mesmo local em que se realiza a
House & Gift Fair é vantajosa para o
mercado, pois amplia as opções e
os canais de comercialização”.
Para a curadora da Paralela Gift,
Marisa Ota, a realização simultânea
da Paralela Gift durante os quatro
dias da House & Gift Fair, fruto da
parceria firmada entre a Grafite Feiras e Promoções e a Ota Design, vai
enriquecer o leque de produtos para
o mercado varejista. “Essa união de
esforços representa um passo muito importante. Aliar forças nesse
momento de recessão no mercado
mundial é a atitude mais inteligente a
tomar. O grande beneficiado será o
nosso visitante, que encontrará uma
diversidade ainda maior de artigos
de qualidade num único endereço”.
O principal ganho, na opinião de
Marisa Ota, é o conforto que essa
aliança proporciona aos compradores, contribuindo para que o lojista
encontre tudo aquilo que procura
para o seu estabelecimento. “A Paralela Gift caracteriza-se pelos projetos

conceituais e propostas exclusivas,
com peças assinadas por renomados designers e apresentadas pelos
próprios criadores. Vamos agregar, à
imensa variedade que a House & Gift
Fair oferece, uma gama de produtos
altamente personalizados, elaborados em séries menores por artistas
e artesãos” afirma. “Com essa realização conjunta, nossos expositores
terão oportunidade de mostrar seu
trabalho a um público infinitamente maior, oriundo de várias partes
do mundo”.
Frederico Cury salienta que as
novidades introduzidas na House &
Gift Fair refletem a incessante busca de qualidade e conforto para um
público altamente qualificado, reafirmando a competência, a seriedade
e o profissionalismo com que a feira
é reconhecida no mercado mundial.
“Os novos espaços e participantes
otimizam a geração de negócios,
relacionamentos, contatos e oportunidades de comercializar os produtos
diretamente com os lojistas. Em quatro dias, profissionais de 1.600 municípios de 27 estados brasileiros e de
mais 60 países poderão se atualizar,
programar estratégias de atuação e
efetuar suas compras de forma organizada e abrangente. Este é o nosso
principal objetivo: criar cada vez mais
estímulos para movimentar a economia do setor”.
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Expositores incrementam
Em contagem regressiva para a 39ª House & Gift Fair, fabricantes,
importadores e distribuidores do setor de presentes, utilitários e acessórios para casa aceleram os preparativos para apresentar artigos inovadores no design e na funcionalidade. A diversidade cada vez maior
de lançamentos é um indicador de que a demanda continua aquecida
e confirma que o mercado vive um de seus momentos mais ricos no
tocante ao conceito e à qualidade dos produtos.
Fotos: Windsor M. Borges

Cristina Zatti, diretora de
desenvolvimento de produtos
da Coza

Eric Grazzini, gerente de marketing
da Cristais Cambé

Para Cristina Zatti, diretora de
desenvolvimento de produto da
Coza Utilidades Plásticas, de
Caxias do Sul (RS), o ano começou bem e tende a melhorar, com
ótimas perspectivas de vendas
para agosto, na House & Gift Fair,
quando os clientes se programam
para o final do ano. Ela observa
que o consumidor está bem mais
criterioso – compra menos e é
seletivo nas escolhas, priorizando qualidade, design e multifuncionalidade. “Isso faz com que a
gente, na hora de criar e produzir
uma coleção, também prime por
essa diferenciação de qualidade,
formas, cores e acabamento. Uma
coisa importante hoje é o crescimento do mercado sustentável. A
preocupação com a sustentabilidade é uma tendência. Entre as
novidades para a feira de agosto,
apresentaremos
complementos
da nossa linha Native, feita de
polipropileno com acabamento
de fibras de coco e folhas de coqueiro, com designs de superfície assinados por Renata Rubim.
Além disso, estamos ampliando
o uso de cores, com várias combinações que se conectam entre

si. Teremos complementos também nas linhas de organizadores,
que abrangem itens de banheiro,
cozinha, escritório, uso pessoal,
etc., e são bastante requisitadas
no estilo de vida atual”. O grande sucesso da Coza, a seu ver, é
trabalhar o design em tudo o que
faz: “Oferecemos o design acessível, em produtos do dia-a-dia que
unem função, praticidade, beleza,
modernidade, sustentabilidade”.
A Cristais Cambé, tradicional indústria vidreira, que atua há
mais de 50 anos em São Paulo e
emprega 280 artesãos, vem investindo firme na área de decoração.
Nos últimos anos, renovou os formatos e as cores das peças, seguindo tendências internacionais.
Além do vidro cristal, hoje conta
com o vidro branco e o preto na
massa e vidros pintados em vermelho e ouro. “A globalização do
mercado trouxe novas referências
para o consumidor, que passou a
exigir uma linguagem mais contemporânea nas formas, cores e
desenhos dos artigos de vidro, e
isso vale tanto para os utilitários
quanto para as peças decorati-
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o mercado

vas”, observa o gerente de marketing Eric Grazzini. “No desenvolvimento dos negócios, temos
enfocado temáticas importantes,
como o ano da França no Brasil. O
capricho, o requinte e a elegância
que o francês dedica à parte de
gastronomia têm tudo a ver com
o conceito de nossos produtos,
e procuramos ressaltar isso nas
ações promocionais. Traremos
novidades à House & Gift Fair, que
é a grande arrancada para as vendas do segundo semestre. Entre
elas, uma linha de pratos de bolo
bem contemporânea, com design
inspirado no movimento da água”.
Manoel Lambert Mathias, proprietário da Elza Kahnne, fabricante de acessórios de decoração
em Barbacena (MG), acredita que
os problemas da economia mundial atingirão pouco o Brasil e já
está preparado para lançar nova
coleção com cerca de 350 artigos
decorativos na House & Gift Fair.
“O mercado continua aquecido”,
afirma. Vasos, pratos e esculturas
de mesa e de parede (chamadas
wall art, muito em voga), a maioria feita de ferro forjado e alumínio,

são algumas de suas peças que
se destacam pelo design contemporâneo, originalidade das formas
e acabamento diferenciado. “Para
a feira de agosto, o que vai predominar é o colorido”, adianta. “Vamos trazer linhas com tons mais
quentes, como os acobreados,
e também tons verdes e texturas
que evocam a natureza. É preciso renovar sempre, isso é o que
garante o sucesso das vendas. O
cliente é muito exigente e o que
ele mais busca é a novidade”.
Outro fabricante que está
desenvolvendo uma coleção de
objetos decorativos com novas
formas, cores e texturas, para expor na House & Gift Fair, é a Tupy
Decoração e Iluminação, de São
Caetano do Sul (SP). Há 50 anos
no mercado, a empresa inovou
mesclando alumínio e resina em
esculturas com design moderno,
o que deu maior versatilidade e
colorido às peças, além de um
belo contraste. “Apresentaremos
uns 50 produtos novos na feira de
agosto”, diz a diretora Sandra Barbaroto Cravari Lopes. “Trata-se de
um momento importante para nós,

Manoel Lambert Mathias,
proprietário da Elza Kahnne

Sandra Barbaroto Cravari Lopes,
diretora da Tupy
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pois é quando abastecemos nossa clientela para o fim de ano, período mais forte de vendas”.

Mônica Kanda Bernucci,
proprietária da Art Maison

Helio Ligocky, diretor comercial
da Chiave

Mônica Kanda Bernucci, proprietária da Art Maison, instalada
em São Paulo (SP), reitera que o
mercado está superexigente: “É
preciso ter produtos diferenciados
e bem-feitos para se sobressair e
vender. Pensando nisso, a cada
feira lançamos novidades em almofadas, luminárias e painéis. O
que está em voga hoje é o uso
de tecido com dobras em luminárias – acho que serão o xodó na
feira de agosto. Quanto às cores,
apostamos no vinho e no chocolate, sem esquecer o verde, que se
mantém. Nossas peças são todas
desenhadas na empresa, produzidas industrialmente, mas sempre
com algum detalhe artesanal.
Importadora e distribuidora
de eletroportáteis e utilidades domésticas, a Chiave Comercial, de
Florianópolis (SC), atesta a grande
evolução nesse segmento trazendo produtos cada vez mais funcionais e inteligentes. Da marca Zeex,
com tecnologia alemã, há sanduicheira que grelha carnes e legumes; cafeteira digital – o café fica
pronto na hora programada –; cafeteira elétrica com jarra térmica,
que conserva o café quentinho;
cafeteira expresso semiprofissional; chaleira elétrica que mantém
a temperatura da água no ponto
desejado, entre outros itens. Helio Ligocky, diretor comercial da
empresa, avisa que apresentará
lançamentos diferenciados e ain-

da mais avançados na House &
Gift Fair, entre eles uma nova centrífuga. Na parte de utilitários, ele
ressalta o design como principal
conquista, já que hoje é desenvolvido especialmente para o gosto
brasileiro e até com peculiaridades
regionais. “Os designers não se
guiam só pelas próprias referências e opiniões; procuram pensar
no que o público está querendo e
buscando”.
Com ampla vivência de comércio exterior – uma das divisões
de seu grupo exporta para 45 países –, Helio Ligocky reconhece
que o momento é recessivo para
o mercado mundial, mas salienta
que o Brasil, felizmente, está tendo um comportamento diferente,
talvez pela dependência menor
dos Estados Unidos. Apostando
num melhor humor da economia
brasileira a partir de julho, considera que a única forma de lutar
contra o mercado recessivo é investindo. “Não investir é um erro,
mas é preciso saber agir, visualizando onde há mais possibilidade
de êxito. A feira de agosto vem
num momento importante, em que
a economia deverá estar em processo de recuperação. É imprescindível estar presente, pois, além
de atingir compradores de várias
localidades, o que seria demorado
por meio de representantes, é o
momento de comprovar que você
não é um aventureiro e que veio
para ficar. Para fixar uma marca,
duas coisas são fundamentais:
participar de feiras importantes – e
a House & Gift em especial é uma
feira muito importante – e de mí-
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dias de interesse do cliente, como
jornais, revistas e propagandas.
O lojista quer e espera encontrar
seus fornecedores na feira – isso
agiliza e facilita os contatos e as
negociações”.
A Móveis Tiffany, com fábrica em Nova Iguaçu (RJ), chega à
feira de agosto com novo nome:
Antonio e Filhos Decorações.
A nova razão social, segundo o
diretor Carlos Eduardo de Freitas
Pena, reflete melhor a identidade
da empresa, constituída há 25
anos e comandada hoje pela segunda geração da família. Mantendo a qualidade dos produtos
– móveis de madeira maciça em
estilo clássico, espelhos de cristal lapidados – e avançando no
design, vai trazer para a House &
Gift Fair uma linha lisa e reta de
espelhos bisotados, sem estampas gravadas, que foge um pouco
do tradicional modelo veneziano e
tem uma proposta mais moderna.
“A demanda por peças com estilo
clean vem crescendo, o que nos
levou a ampliar o mostruário para
a exposição de agosto”.
Com uma fábrica bem-estruturada em Campo Magro (PN), a
Desigan Indústria e Comércio
de Móveis ampliou os investimentos em design para produzir peças
com características próprias e matérias-primas diferenciadas. “Não
queremos ser mais um no mercado; queremos ser únicos”, ressalta Edson Ernesto Durigan, diretor
de produção. “Trabalhamos muito
com mistura de materiais – apuí

com couro, ratan com junco, entre
outras –, não de uma forma carregada, mas buscando dar leveza
às peças. A intenção é criar uma
leitura diferente da que já existe no
mercado. Para a House & Gift Fair,
traremos produtos desenvolvidos
dentro desse conceito. Além dos
móveis de madeira e fibras naturais, que são nosso carro-chefe,
estamos entrando com uma linha
de fibras sintéticas e alumínio para
área externa, seguindo o mesmo
padrão de design diferenciado.
Essa feira é muito relevante para
nós, pois reúne um público abrangente, receptivo, que não costuma visitar as feiras específicas de
móveis. Propicia um bom retorno
tanto de negócios – agosto é a
época certa para repor estoques
– quanto de contatos e novas referências para o nosso trabalho e
os próximos lançamentos”.
Lançar novidades na House
& Gift Fair é uma tradição para a
Geguton Indústria Metalúrgica,
de Cachoeira do Sul (RS), que fabrica acessórios para escritório e
objetos de decoração. Mas isso
não é feito de forma aleatória e
sim através de um processo que
envolve pesquisas e uma estratégia essencial: ouvir o que o cliente
tem a dizer. “Na própria feira, recebemos várias sugestões, muitas
das quais já entraram em nossa
linha de produtos, como o painel
bailarina. O cliente sugere e nossa equipe de designers analisa o
briefing e concretiza a ideia”, explica a gerente de marketing Maria
Augusta de Franceschi. “Expan-

Carlos Eduardo de Freitas Pena, da
Antonio e Filhos Decorações

Edson Ernesto Durigan, diretor
de produção da Desigan

Maria Augusta de Franceschi,
gerente de marketing da Geguton
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dimos a produção da linha baby,
com quadrinhos, porta-retratos,
luminárias e objetos em forma de
leão, elefante e girafa. Nas linhas
femininas, teen e baby, o rosa e
o lilás estão com toda força. Na
linha masculina, destaque para o
preto e o prata”.

Marcia Marcolini, gerente comercial
da Facma Lux

Laércio Trevisan, proprietário
da 5L Design

Uma das tendências com relação a luminárias, apontada por
Marcia Marcolini, gerente comercial da Facma Lux, fabricante de
São Paulo (SP), é o uso do preto,
do branco e do tabaco, com destaque especial para o design das
peças. “Uma de nossas inovações,
neste ano, é a linha de led, sistema
de iluminação que permite mudar
a cor da peça e dar várias tonalidades com apenas um toque. Feita
de PMD, material muito resistente
ao calor, representa uma novidade
em termos de produção nacional –
até agora, só existia o importado”.
Para ela, a feira funciona como um
termômetro: “Os produtos que têm
melhor aceitação durante o evento passam a fazer parte de nosso
catálogo e entram para a linha de
produção. O mercado está bastante criterioso, escolhendo mais e
muito exigente”.
Laércio Trevisan, proprietário
da 5L Design em Madeira, de
Porto Ferreira (SP), confirma a tendência das cores tabaco, branco
e mel para abajures, luminárias e
lustres. Quanto às formas, ele observa que o gosto predominante é
por linhas retas e pouco torneadas. Estes são os componentes
básicos
de seus lançamentos

para a feira, com destaque para o
design mais elaborado e o uso de
cúpulas confeccionadas em voile
nos abajures.
Os preparativos são intensos
no setor de móveis. O Empório
da Madeira, de Curitiba (PR), que
começou produzindo acessórios
de decoração e hoje fabrica uma
linha diferenciada de móveis em
estilo provençal, brancos e maciços, com certeza vai surpreender
e encantar o público varejista. “O
mercado quer coisas diferentes”,
enfatiza a proprietária Cláudia Person Bianco. “Vamos entrar com o
provençal colorido, a pátina em
tons pastéis, sempre com design
inspirado no estilo francês e um
toque rústico, artesanal”.
No segmento de utilidades
domésticas, uma das preferências
que vem se acentuando, conforme constata Igor Tales, proprietário da H&P Importação, sediada
em Brasília (DF), é a de artigos
desenvolvidos para uso profissional. “Procurando atender a essa
demanda do mercado, estamos
trazendo dos Estados Unidos e da
China, dentro da nossa linha Bon
Cheff, climatizadores de vinho,
máquinas de fazer gelo, lixeiras
manuais e automáticas, abridores
de vinho e raladores de queijo elétricos para esse segmento. Outra
novidade refere-se às cafeteiras
automáticas com design diferenciado. São produtos do dia-a-dia
com tecnologia inovadora. As cores também estão mais chamativas, com destaque para o verme-
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lho e o branco, além do prata e do
preto. Tudo isso para satisfazer
a exigência do consumidor, que
está cada vez maior. Hoje, os fatores que mais influem na decisão
de compra são: qualidade, acabamento melhor e preço menor.
“Atualmente, é primordial estar
antenado e ser tão rápido quanto
a evolução das novas tecnologias”, comenta Emerson Guerra,
gerente comercial da importadora Yin’s Brasil, do Rio de Janeiro
(RJ). Um dos aspectos que vêm
sendo priorizados na produção
de utilidades domésticas, a seu
ver, são as cores: “As peças estão muito coloridas, seguindo uma
tendência europeia que ocorre há
cerca de dois anos e que tem se
propagado através dos produtos
chineses”. Quanto aos lançamentos de sua empresa, ele ressalta
os eletroportáteis e eletroeletrônicos da linha Eterny, como cafeteiras, liquidificadores, processadores e centrífugas, que aliam preço,
qualidade e design moderno. “São
produtos importados da China e
adequados ao mercado brasileiro,
com a nossa marca registrada”.
Atuando também com importação, a Tapetes Roma, de Blumenau (SC) trabalha com produtos
para pronta entrega, distribuindo
diretamente aos lojistas. Na House
& Gift Fair, vai apresentar novidades em tapetes vindos da Turquia,
da Índia, de Portugal e da China.
“A feira é um local ótimo para fazer
contatos e negócios”, diz o diretor
Sandro Roberto Pereira. “Conhe-

cemos nossos parceiros atuais nos
eventos anteriores, quando vínhamos apenas como visitantes. Nosso diferencial, além de dispor de
um estoque adequado para suprir a
demanda, é a versatilidade de encontrar rapidamente novos fornecedores que atendam às tendências e
preferências do mercado.
Para se sair bem na área de
têxteis para casa, segundo Eliane
Dagir Cosenza, diretora da Dagher
Confecções e Comércio, fabricante de São Paulo (SP), é preciso
ter produtos diferenciados, inovar
com rapidez e prestar atendimento
personalizado ao cliente, que está
sempre atrás de mercadorias exclusivas e modernas. “Nossa confecção de artigos de cama e mesa
procura atender a essa demanda
desenvolvendo produtos que se
destacam: toalhas de mesa com
tecidos diferenciados, como o linho, os emborrachados, os impermeáveis e os adamascados; jogos
americanos em matelassê, florais
e xadrez; jogos de cama de percal
com acabamento em ponto-palito,
em seda ou bordado, entre outros.
As novidades são as toalhas e os
caminhos de mesa adamascados em várias tonalidades, como
dourado, prata, fendi e preto, e as
medidas especiais, assim como
as colchas em seda e linho. Para a
estação primavera/verão, estamos
preparando produtos com cores
vibrantes e muitas novidades na
coleção de Natal. As expectativas
de vendas são boas, estamos prevendo crescimento para o segundo semestre”.

Emerson Guerra,
gerente comercial da Yin’s Brasil

Luiz Fernando e Eliane Cosenza,
diretores da Dagher
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Alguns produtos que estarão na
Produtos Dagher: colcha de
seda Louvre e jogo de lençol
Atenas

Toalha de mesa
100% algodão,
da Ishela

Almofada Xantung de seda, fabricada pela
Ishela. Disponíveis nas cores vermelha,
vinho, bege, branca, verde e preta

Jogos americanos fabricados na Índia pela Ishela

Almofada Carmem Miranda, da Art
Maison, tem a técnica de impressão
digital e vem com aplicação de
cristais

Conjunto de jantar 30 peças
Butterfly in Red, da Chiave

Tapete Doggy Indiano, feito de poliéster com base de
algodão. Da Tapetes Roma

Bandeja e porta-guardanapo Native, da Coza.
Produtos sustentáveis, feitos de biopolímero de
casca e fibra de coco e plástico
Foto: Letícia Remião

Centro de mesa giratório Andrea Buffet, da Forma.
Adesivos emborrachados de frutas tropicais
garantem alegria e descontração à mesa
Foto: Daniel Barcarolo

A Chiave apresenta diferentes modelos
de canecas, como a Happy Day Mug
preta e Inspired Mug

Linha de banho Native, da Coza
Foto: Letícia Remião

Porta-talheres, da OU. Em formato de bandeja, acomoda
quatro separadores individuais
Foto: Paulo Jardim

Serviço para Fondue
Reflex, da Forma.
Com acabamento na
cor cobre, a peça tem
design contemporâneo,
com ar retrô
Foto Daniel Barcarolo
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A Alimport trouxe para o Brasil kits da marca italiana Baci di Milano.
Fabricados em melamina e bambu, dividem-se em sete conjuntos para
servir salada, sushi, peixe, mariscos, massas, queijos e sobremesas.

Cofrinhos Uati?, divertidos
e descolados

Luminária indiana de teto
tripla, da Art Maison

Lanterna de alumínio
modelo Clear, da Ishela.
Para decoração de
ambientes em estilo
contemporâneo

Abajur 1721/RT1,
da Facma Lux.
Feito de alumínio
com cúpula de
acetato forrado de
seda
Abajur Gallery, da
Startec: base de
cerâmica e cúpula
de tecido

O faqueiro Diamond, da Forma, é
feito de aço inox 304, muito resistente

O Super Juicer Deluxe,
da linha Zeex, processa
alimentos inteiros sem precisar
descascar. Da Chiave
Feitos de vidro prensado,
os produtos Kedaung se
destacam pelo design a preços
competitivos. A Ricaelle traz
para o Brasil uma linha com 16
itens dessa marca

Linha Teen, da Geguton
Cristaleira Provençal, do
Empório da Madeira

Painel indiano, da
Art Maison
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Poltrona Preta Classic, da
coleção Crewel Fabric. Fabricada
na Índia pela Ishela

Aparador Bacarat,
da Antonio e Filhos
Decorações

Poltrona Creta, da Desigan:
com trama de junco base
giratória de alumíniode

Vasos de cristal de soda, da
Rona. Lançados no Brasil pela
Ricaelle
Disponível nas cores prata e preto, o lustre
Master Opus, da Startec, é ideal para a
iluminação de ambientes sociais, salas, halls
de edifícios, entre outros
A Startec apresenta o lustre Victory,
desenvolvido em ferro e polipropileno

Mesa de jantar retangular
Pisa, da By Art Design

Banqueta Saarinen: concha
em fiberglass com pintura
automotiva especial.
Da By Art Design

O conjunto Vereda é produzido em apuí, com trama de couro. As
cadeiras possuem assento e encosto anatômicos, dispensando o uso
de almofadas. Da Desigan
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X Prêmio

House & Gift
de Design
Talento sem fronteiras

O Prêmio House & Gift de Design chega à 10ª edição valorizando
o design brasileiro em nível internacional
Fotos: Danilo Máximo

O Prêmio House & Gift de Design
chega à sua 10ª edição como uma
das premiações mais prestigiadas da
área, com repercussão mundial. Partindo do propósito inicial de estimular o
desenvolvimento do design de artigos
para casa, o concurso idealizado por
Tarso Jordão, diretor-presidente da
Grafite Feiras e Promoções, tornou-se
referência e, hoje, mantém-se um passo à frente das tendências apresentadas pelo mercado. O prêmio rompeu
fronteiras e ganhou reconhecimento
em países que contam com alto padrão artístico e tecnológico no setor,
valorizando profissionais e estudantes
brasileiros em nível internacional.
Aberta a talentos criativos, a premiação contempla duas categorias:
profissional, destinada a produtos de
empresas, e estudantil, que elege as
peças desenvolvidas por universitários. As inscrições se estendem a
várias modalidades: artesanato regional, decoração (iluminação, acessó-

rios para decoração, acessórios para
banheiro), presentes (objetos de uso
pessoal, jogos, objetos de escritório, presentes em geral), têxtil (cama,
mesa, banho, revestimentos) e utilidades domésticas (limpeza e organização doméstica, utensílios de cozinha,
eletrodomésticos, mesa posta tradicional e mesa posta casual).
A comissão encarregada de julgar os trabalhos inscritos é formada
por renomados profissionais, coordenados pelo professor Auresnede
Pires Stephan. Entre eles, estão
os designers Anna Milliet, Fernando Prado, Cyntia Santos Malaguti
de Souza, Antonio Eduardo Pinatti
e Ives Fontoura. Na avaliação, são
analisados aspectos como forma e
função, qualidade, relação custo/
benefício, adequação ao mercado e
viabilidade industrial. Este X Prêmio
House & Gift de Design conta ainda
com patrocínio da Savoy Imobiliária
Construtora e com apoio institu-

cional do Ministério das Relações
Exteriores, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Programa Brasileiro do Design,
SEBRAE – SP, Rede Gaúcha de Design, Associação dos Designers de
Produto, Design Excellence Brazil.
Além de receber o troféu e o selo
de vencedor, as peças vitoriosas ficam expostas durante os quatro dias
da House & Gift Fair e podem ser inscritas no IF Product Design Award,
realizado em Hannover, Alemanha,
desde que atendam às condições
estabelecidas pelo regulamento específico e sejam cadastradas no
formulário disponível no site www.
designbrasil.org.br/debrazil. E há mais
um estímulo, lançado na 9ª edição do
prêmio: a eleição de um projeto de
destaque entre os vencedores, feita
por jornalistas internacionais de revistas especializadas. O designer selecionado ganha uma viagem para o
exterior, onde poderá conhecer uma
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lho por profissionais do setor permite
que o criador seja reorientado a buscar
novos processos que culminem em
um produto melhor”.
Mais uma confirmação da visibilidade conquistada pelo prêmio é a
participação de vencedores de edições anteriores na exposição Design
Brasileiro Hoje: Fronteiras, no MAM
– Museu de Arte Moderna de São
Paulo, entre 8 de abril e 28 de junho.
Ganharam reconhecimento os produtos criados por Cristina Zatti, Renata
Rubin e Débora Lacroix, da Coza, e
pelos designers da Bertussi Designindustrial. Para a curadora do evento,
Adélia Borges, estes são exemplos
que demonstram a capacidade criativa dos brasileiros, dentro de uma produção que é “vasta e plural”.
Fábio Toshio Ueno: ganhador da viagem
para Frankfurt

Tarso Jordão, diretor-presidente da Grafite, idealizador do
Prêmio House & Gift de Design

das tradicionais exposições europeias da área. Segundo o coordenador Prof. Eddy, a conquista principal
do prêmio é proporcionar cada vez
mais oportunidades aos participantes, como comprovam as experiências de vários ganhadores.

Uma nova percepção do
design brasileiro
Vencedor no ano passado, o designer Fábio Toshio Ueno, da empresa Ilionh Iluminação e Decoração, que
criou os Balizadores Eggo (conjunto
de luminárias para jardim), foi presenteado com uma viagem para visitar
a feira Ambiente 2009, em Frankfurt.
Uma experiência enriquecedora, segundo ele: “Pude conhecer empresas
dos mais variados portes, desde as
micro, com design autoral supercriativo, até as de tradição secular e outras
que chegam ao limite do refinamento. Em meio a essa imensa variedade de trabalhos, a gente acaba se
posicionando melhor no mercado. Eu
percebi o quanto o Brasil é a própria
representação da diversidade e me vi
como um descendente de japoneses,
com alma genuinamente brasileira”.

Para o designer, o Prêmio House
& Gift de Design ajuda a consolidar a
identidade brasileira no mercado internacional. “Notei o quanto o brasileiro é respeitado no exterior. A marca
‘Brasil’ tem um potencial muito grande nos países europeus. Por isso são
tão importantes iniciativas que contribuam para fortalecer nosso design”,
salienta. “A força e a unidade comercial de países como China, Índia e
Turquia dão ideias de como é possível auxiliar empresas brasileiras a se
tornarem fortes lá fora. Inserir referências que potencializem a conexão
com a marca ‘Brasil’, por exemplo, é
um dos recursos e não acarreta aumento de custos, exigindo apenas
uma leitura mais cuidadosa dos elementos representativos do país”.
Fabio Toshio Ueno considera que
seu projeto se destacou aos olhos dos
jornalistas estrangeiros, na premiação
House & Gift, justamente por expressar um pouco dessa brasilidade, além
de demonstrar que um produto de
veio artesanal pode envolver ao mesmo tempo estratégia e tecnologia. Ele
ressalta a importância de participar do
concurso promovido pela Grafite: “O
prêmio traz solidez e reconhecimento
ao trabalho do designer. Põe em evidência projetos que conseguiram chegar a uma solução coerente, em meio
à avalanche de informações que orientam a proposta inicial. É difícil avaliar o
próprio projeto quando se está imerso
nele”, observa. “A percepção do traba-

Sinal de prestígio e
credibilidade
Assim como o design já é reconhecido como atividade essencial
para o bom desempenho no mercado
de artigos para casa, as premiações
no setor são cada vez mais respeitadas como importante contribuição
para o reconhecimento profissional
da marca e do designer.
Outro vencedor do IX Prêmio
House & Gift de Design, o designer
de produto Fernando Prado foi um
dos escolhidos na seleção de ouro
no IF Product Design Award 2009,
realizado no dia 3 de março durante a abertura da feira de tecnologia
Cebit 2009, em Hannover, Alemanha.
“É gratificante ter um produto com
desenho brasileiro premiado, ao lado
de outros consagrados, como o iPod
e o Iphone, que também estão entre os 50 da seleção de ouro”, avalia.
Segundo parecer do júri, sua peça,
a luminária “Super Bossa”, da Lumini, destacou-se por apresentar um
mecanismo simples para controlar a
quantidade de luz, além de tamanho
e proporções muito agradáveis.
A designer Silvia Heringer, que
venceu o Prêmio House & Gift de Design por quatro vezes consecutivas,
aplica o “selo de vencedor” em seus
folders, catálogos e site, além de expor os troféus no estúdio como forma de atrair a atenção dos visitantes.
Em sua opinião, essa é uma excelente maneira de destacar o prestígio da
marca e garantir a credibilidade junto
aos clientes.
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CICLO DE PALESTRAS
39ª HOUSE & GIFT FAIR

39ª House & Gift Fair South America
De 15 a 18 de agosto
Das 9 às 19 horas
Local: Expo Center Norte - Pavilhão Azul
Rua José Bernardo Pinto, 333
Vila Guilherme, São Paulo - SP
Tel. 11 6224-5900
www.expocnorte.com.br
Para mais informações, entre em contato com
Serviço de Atendimento ao consumidor da Grafite – SAC:
(11) 2105-7000
Como Chegar

15/08 – Sábado, às 14 horas
Tema da palestra:
Como vender mais e melhor
Palestrante:
Marcelo Sant’Anna
15/08 – Sábado, às 16h30
Tema da palestra:
Como encantar o cliente pela vitrina
Palestrante:
Juliana Frasson
16/08 – Domingo, às 10 horas
Tema da palestra:
Gente, Gestores & Empreendedores
Palestrante:
Sergio Dal Sasso
16/08 – Domingo, às 14 horas
Tema da palestra:
Comunicação de Sucesso
Palestrante:
Sandra Espirito Santo

O Expo Center Norte é facilmente alcançado a partir de todos os
centros importantes de São Paulo:
• Localizado ao lado de duas estações de metrô (Portuguesa-Tietê
e Carandiru).
• Localizado ao lado do Terminal Rodoviário do Tietê.
• Via expressa Marginal do Tietê, com acesso direto a todas as
principais estradas estaduais e interestaduais.
• 20 minutos até o Aeroporto de Internacional de Guarulhos.
• 40 minutos até o Aeroporto de Congonhas.
• Vizinho ao Campo de Marte, para aviões particulares e táxis aéreos
Onde ficar
Atlantica Hotels
Unique
Sofitel
Hilton
Hyatt
Renaissance
Emiliano
Mercure
Novotel Center Norte

tel.: 11 2191-2161
Av. Brig. Luís Antônio, 4700, tel.: 11 3055-4700
Av. Sena Madureira, 1355, bl. 1, tel.: 11 5574-1100
Av. Nações Unidas, 12901, tel.: 0800-118229
Av. das Nações Unidas, 13301, tel.: 11 6838-1234
Al. Santos, 2233, tel.: 0800-7031512
R. Oscar Freire, 384, tel.: 11 3068-4390
Av. Luiz Dumont Villares, 400, tel.: 11 2972-8111
Av. Zaki Narchi, 500, tel.: 11 2224-4000

16/08 – Domingo, às 16h30
Tema da palestra:
Feng Shui Aplicado ao Design de
Interiores
Palestrante:
Eliane Mendez
17/08 – Segunda, às 10 horas
Tema da palestra:
Como utilizar as mídias sociais para
obter vendas no varejo
Palestrante:
Eduardo D’Elboux Jr
17/08 – Segunda, às 14 horas
Tema da palestra:
Design Sustentável
Palestrante:
Christian Ulmann
17/08 - Segunda - 16h30
Título da Palestra:
Organização de Ambientes
Palestrantes:
Cris & Dete
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Parcerias inteligentes
As estratégias que levaram a Porto Brasil a expandir as atividades e
fortalecer sua marca no mercado
Lays Sayon Saade

Foto: Windsor Borges

Fotos: Divulgação

Alessandro Galvão ressalta a importância das alianças estratégicas, como a que resultou no
lançamento da linha O Câncer de Mama no Alvo da Moda

Desde o início de suas atividades, em 1998, a Porto Brasil
Cerâmica se pautou pela busca
de diferenciação e pelo desejo de
inovar. Instalada na cidade de Porto Ferreira (SP), logo se tornou conhecida pela fabricação de louças
decorativas com pinturas inspiradas
nas tradicionais linhas portuguesas
e italianas. Mas foi no ano de 2003
que a empresa deu a grande cartada, passando a atuar no segmento de mesa posta e estabelecendo
parcerias que impulsionariam seu
crescimento.
A primeira motivação para essa
mudança de rumos veio de uma
diretora do Grupo Pão de Açúcar
que, numa visita à fábrica, deu um
palpite certeiro: “Vocês deveriam
entrar no ramo de louça de mesa”.
Sugeriu ainda, como possível compradora, que tentassem desenvolver um determinado jogo de travessas. A experiência deu certo, o Pão
de Açúcar aprovou o produto e os
sócios-fundadores da empresa começaram a estudar com mais propriedade esse novo mercado.

Para montar um sistema produtivo consistente, a Porto Brasil se
preparou com muito cuidado, procurando conhecer passo a passo
todos os elementos que garantiriam
o sucesso das operações. “Depois
de seis meses de pesquisas e uma
bela volta ao mundo pelas melhores fábricas, a gente entendeu bem
o processo, tanto na parte de matéria-prima quanto do maquinário”,
conta o diretor comercial Alessan-

dro Galvão. “A partir daí, fechamos
parcerias fundamentais e definimos
o posicionamento que iríamos tomar
no segmento de louça para mesa –
preencher uma lacuna no mercado
nacional de presentes finos, desenvolvendo produtos com design diferenciado, que tivessem um apelo de
decoração mais substancial”.
Uma das medidas primordiais,
além da compra das máquinas e
da formatação do processo industrial, foi consolidar o fornecimento
de matéria-prima adequada e elaborar novos designs. “Trouxemos
um fabricante de massa cerâmica
de Portugal – pratos, travessas e
tigelas exigem uma massa mais fechada, menos porosa, com baixo
teor de absorção de água para que
não ocorram aqueles craquelês. A
garantia desse material mais resistente nos permitiu dar um salto de
qualidade logo de início. Ao mesmo
tempo, criamos modelos de pratos com aplicações de decalque e
cores diferentes do que havia no
mercado, o que inclusive se transformou na principal característica
da Porto Brasil”.

Fachada da fábrica da Porto Brasil – um grande e moderno parque fabril onde antigamente
funcionava uma fiação inglesa
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Linha Xocoalt, da Casa Cor Collection by Porto Basil

Confirmando sua visão empreendedora, os dirigentes da empresa
tiveram uma iniciativa arrojada, que
foi decisiva para chamar a atenção
do setor varejista: com apenas um
ano de operação, passaram a ser
expositores da House & Gift Fair.
“A participação em feira representava um investimento alto para nós
naquele momento, porém foi muito compensadora, pois mostrou a
Porto Brasil numa dimensão maior,
permitindo antever seu futuro crescimento”, comenta Alessandro.
“Para se ter uma ideia, ela nos abriu
portas para compradores como
Pão de Açúcar, Tok & Stok, Carrefour e Etna, além de lojas de presentes que são referência em suas
cidades, estabelecimentos de gastronomia e de outras áreas, como
a hoteleira e a corporativa, ampliando nossa atuação no País todo e
no exterior. Essa feira representa
a meca da utilidade doméstica no
Brasil e na América Latina”.

O pulo do gato
Os anos 2006/2007 foram marcantes para a expansão da Porto
Brasil. Os negócios foram assumindo proporções maiores – os produtos agradavam aos consumidores,
o que trazia bons retornos para
os lojistas e atraía o interesse dos
compradores das grandes redes.
Criou-se um círculo virtuoso bastante positivo, mas surgiu um novo
desafio: as lojas de presentes e as
grandes redes atuam de forma diversa e atendem a perfis diferentes
de público, o que tornou incompatível a venda dos mesmos produtos.
A solução encontrada foi o “pulo do
gato”, como diz Alessandro. Estruturaram uma parte da capacidade
produtiva para desenvolver linhas
exclusivas, destinadas ao segmento de grande varejo, e a outra parte
para os itens de catálogo, que são
itens mais sofisticados, voltados ao
varejo de luxo.

“Foi uma divisão estratégica,
que trouxe vantagens para todos
e propiciou uma série de parcerias.
Para as grandes redes, oferecemos
a possibilidade de ter um produto
específico adaptado ao seu perfil de consumidor, compatível com
sua proposta de trabalho e, o que é
importante, evitando a concorrência
e as guerras de preço. Isso consolidou e ampliou nossa atuação junto
a esse segmento, que passou a fazer pedidos sob encomenda. Para
as lojas de presentes e alta gastronomia, direcionamos integralmente
as coleções lançadas a cada seis
meses, com maior apelo de design,
que correspondem às nossas linhas
de catálogo”.
Essa flexibilização na produção
e nos serviços exigiu reformulações
na estrutura interna da empresa.
Foi contratada uma equipe especializada de design e montada uma
área de desenvolvimento de produto com sistemas de computação
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gráfica de última geração, capaz de
atender com agilidade as demandas das redes de varejo e, paralelamente, manter a frequência de
lançamentos especiais para o mercado de luxo. Entre 2007 e 2008,
a produção cresceu em torno de
120 a 130%. Foram desenvolvidas
cerca de 50 linhas exclusivas sob
encomenda, com grandes quantidades de itens (1.000 a 2.000),
para clientes como Pão de Açúcar,
Carrefour, Wall Mart e Tok & Stok.
Aumentaram também os produtos
de catálogo. De 4 a 5 coleções por
semestre, em 2006, passaram a ser
lançadas entre 14 e 15. Sem contar
os produtos personalizados, encomendados pelo segmento corporativo para ações promocionais.
Com tudo isso, o faturamento
da Porto Brasil teve um crescimento da ordem de 60% nos últimos
dois anos. O número de máquinas
quadriplicou e a indústria ganhou
novas instalações, ocupando hoje
uma área total de 25.000 m2. Um
grande e moderno parque fabril
foi implantado em um dos lugares
históricos da cidade, prédio onde
antigamente funcionava uma fia-

ção inglesa e que teve suas características originais preservadas. As
duas unidades iniciais, abrangendo
4.000 m2, foram destinadas às atividades de suporte.

Alianças estratégicas
A primeira parceria, que deu a
arrancada para a expansão da fábrica de cerâmica, foi com o Grupo
Pão de Açúcar. Foram criadas duas
linhas de mesa com a marca Taeq,
projeto desenvolvido a quatro mãos
pela Porto Brasil e pelas áreas de
marketing e desenvolvimento do
Pão de Açúcar. Seguiram-se muitas
outras, entre elas a do Carrefour,
que resultou numa linha de produtos Casa & Deco; a da Tok & Stok,
envolvendo a participação de estudantes de design e estudos conceituais, que começou com um jogo
completo de café e foi incorporando
outros itens de mesa; e a da Gregory Somers, tradicional fabricante
de estanho da região de Tiradentes
(MG), que vem gerando excelentes
frutos – artigos de cerâmica com
aplicações em estanho e outros
materiais metálicos.

Linha com o mesmo nome da tradicional arte asiática: Batik

Sempre dispostos a inovar e
a alavancar a marca, os sóciosproprietários da Porto Brasil deram
mais um passo à frente: entraram
no segmento de licenciamento e
formaram algumas alianças estratégicas. Uma delas, iniciada neste
ano e já com repercussão na mídia,
é a parceria com o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC)
para o lançamento da linha ‘O Câncer de Mama no Alvo da Moda’.
Composta por bowl, canecas, pratos e copos, a coleção traz o logo
da campanha e vem acompanhada
de orientações sobre os exames e
a importância de detectar precocemente o tumor. “É uma oportunidade de exercer a responsabilidade
social numa causa que nos sensibiliza”, diz Alessandro. “Além disso,
esse tipo de atuação tornou-se uma
poderosa ferramenta de marketing.
Lojas de vários estados firmaram
parceria conosco para ter os produtos e divulgar a ação do IBCC”.
Outra aliança promissora, que
acaba de ser lançada, é a associação de marcas com a Casa Cor. Trata-se de uma parceria para produção
de linha exclusiva que levará a marca
Casa Cor e o nome do fabricante –
‘Casa Cor Collection by Porto Brasil’. E há outros projetos em estudo
nesse sentido, entre os quais, o desenvolvimento de produtos ligados
ao Instituto Rodrigo Mendes, que
promove a inclusão de pessoas com
limitações por meio da arte. “Queremos estar presentes em qualquer
tipo de iniciativa que vise à melhoria
da condição humana”. Estão em
andamento, também, negociações
para licenciamentos de marcas infantis e personagens considerados
ícones por todas as faixas etárias.
Quanto aos retornos das alianças estratégicas, o diretor comercial
da empresa destaca alguns resultados já comprovados: crescimento
em torno de 25% nas vendas somente com essas alianças, fortalecimento das relações comerciais
com grandes clientes, penetração
em novos mercados, fortalecimento da marca Porto Brasil associada
com outras marcas relevantes e, finalmente, diferenciação pelo fato de
trilhar caminhos inusitados.

Fechamento publicitário: 13/11/09
Informações:
Tel.: (11) 2105-7000
publicidade@grafitefeiras.com.br
www.grafitefeiras.com.br
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Linha Campestre: cores, relevos e texturas encontradas no campo

Credibilidade
O sucesso e o extraordinário crescimento da Porto Brasil
têm como base a prática do bom
relacionamento com os clientes.
“Conseguimos aliar qualidade de
produto, design e serviço”, ressalta Alessandro, esclarecendo que
serviço significa presteza no atendimento, foco no cliente, zelo com o
mercado, flexibilidade e transparência comercial. Segundo ele, cultivar
o bom relacionamento e a confiabilidade é uma cultura da empresa, que
extrapola a condição comercial. “Se
a loja nos encaminha a reclamação
de algum consumidor, procuramos
sanar o problema na hora, repondo
o produto antes mesmo de checar
o que aconteceu. É preferível você
dar crédito ao cliente, tomando uma
providência imediata, do que duvidar e esperar que ele prove o ocorrido. Tivemos um caso de comprador
que ficou tão satisfeito com a nossa
postura que mandou uma carta de
elogio para vários jornais. Acredi-

tamos que esse é o caminho para
construir uma marca: inspirar confiança e oferecer produtos que reflitam estilos de vida e despertem nas
pessoas o desejo de utilizá-los”.
Com o objetivo de estreitar os
laços comerciais e ter uma aproximação maior com os clientes, os
sócios da empresa fazem questão
de visitá-los pessoalmente, conforme enfatiza Alessandro. “Fazemos
um tour pelo Brasil duas vezes por
ano. Para nós, o cliente é tão importante quanto o produto. E acho que
estamos no caminho certo, pois
conseguimos aumentar substancialmente a presença dos nossos
produtos nas lojas. Segundo pesquisas, alcançamos 85% de penetração nas lojas de presentes finos
do Brasil”.
A Porto Brasil tem intensificado
sua atuação nos pontos-de-venda,
oferecendo serviços como cursos
de decoração de mesa. Eles são ministrados por uma consultora, que
ensina maneiras criativas e práticas
de arrumar uma mesa e preparar o

ambiente para ocasiões diversas, de
um simples café da manhã ou um
jantar entre amigos até um jantar de
negócios. São ações que cativam o
público e mostram o espírito da empresa: colaborar para que as pessoas tenham momentos prazerosos à
mesa, criando produtos agradáveis
nas formas, cores e desenhos.
“Nossa meta, agora, é consolidar a posição que conquistamos
no mercado, proporcionando um
número cada vez maior de coleções diferenciadas com serviços
agregados”, finaliza Alessandro.
“Não adianta crescer se você não
souber manter. Isso não é jargão,
é uma realidade no mundo dos
negócios. Para conseguir sustentação no médio e no longo prazo,
é preciso continuar se distinguindo, ter uma boa estrutura interna
e uma equipe integrada, que responda com agilidade às novas demandas, ter uma visão comercial
orientada para o cliente e adotar a
inovação como a mola-mestra que
impulsiona a empresa.”
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Uma empresa centenária,
em dia com a modernidade
O diretor da Doural, Fernando Assad Abdalla, atribui os bons resultados
à virtude de saber ouvir o cliente

Foto: Divulgação

Fotos: Danilo Máximo

dez filhos. Fez questão que todos
fossem estudar na Europa, não só
os homens, mas também as mulheres. Uma iniciativa incomum naquela época”.
De origem síria, o patriarca dos Assad Abdalla chegou ao
Brasil em 1895. Trabalhava como
mascate nos arredores dos bairros
da Penha e Santana. Aos poucos,
concentrou suas atividades na região da Rua 25 de Março, ao lado
de outros imigrantes, voltando-se
principalmente para o setor de te-

começou a trabalhar com artigos
importados, que ele mesmo tratava de selecionar em suas viagens
à Europa. O cuidado que teve ao
construir um nome fez com que
alcançasse reconhecimento como
grande comerciante e deixasse
aos filhos um importante legado: a
convicção de que a família é a base
para a sociedade e de que seria
necessário trabalhar duro para levar os negócios adiante.
A vocação comercial perpetuou-se nas gerações seguintes.

cidos e armarinhos, que enfrentava menos concorrência. Em 1900,
antes de completar 30 anos, recorreu ao fundo de reserva que havia
criado para aquisição e construção
de imóveis e decidiu montar duas
casas de comércio, uma delas na
Rua 25 de Março, onde até hoje
está situada a Doural. Na nova loja,

“Meu avô continuou no ramo, pois
tinha grande interesse no comércio e na indústria. Meu pai formouse engenheiro químico, mas preferiu ficar na loja, e foi ele quem
decidiu apostar nas importações
na época do Plano Collor”, relata
Fernando. “Passou a trazer produtos diferenciados, começando

Conduzida há 104 anos pela família Assad
Abdalla, a Doural alia valores sólidos a uma
atuação dinâmica e inovadora

Tradição aliada à modernidade. Estes são os pilares que sustentam o sucesso e o crescimento
da loja Doural. Conduzida há 104
anos pela família Assad Abdalla, a
empresa se apoia em valores sólidos, mas segue uma linha de atuação dinâmica e inovadora. Tornouse notória, inicialmente, no setor de
têxteis para casa, passando depois
a abranger todos os tipos de utilidades domésticas e acessórios de
decoração. Aqueles que cultivam
a arte da culinária já sabem que lá
é possível encontrar uma enorme
diversidade de itens, dos básicos
aos mais arrojados. “Procuramos
sempre fazer coisas originais e diferentes do que é padrão em cada
época”, comenta o diretor Fernando Assad Abdalla, que hoje está
à frente dos negócios ao lado do
irmão, André, e do pai. O espírito
de vanguarda é herança genética:
“Meu bisavô tinha uma visão avançada em relação à educação dos
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pensam, é possível tomar atitudes
e mudar o cenário muito mais rápido, prevenindo problemas e antecipando-se às demandas. Não é
preciso esperar as vendas caírem,
por exemplo, para perceber que
um determinado produto tem menos aceitação”.
As decisões, conforme enfatiza, são sempre direcionadas
pela opinião dos consumidores, o
que não só incrementa as vendas
como contribui para abrir novos
caminhos. “As melhores ideias
partem dos clientes, elas não são
nossas, e este é um dos diferenciais da casa”. A própria trajetória
da empresa confirma que a quar-

ram a tendência gourmet que se
disseminava em São Paulo e dinamizaram o perfil da loja.
Fernando conta que conhecia
pouco de culinária. “Corri atrás de
cursos, que costumam ser oferecidos por fornecedores nacionais e
estrangeiros, para aprender desde
o beabá sobre os utensílios de cozinha até os conceitos mais sofisticados. É bem diferente vender algo
que você conhece. Hoje, eu levo
para casa e testo quase tudo que
recebemos na loja. Sei dizer quando vale a pena. Como há uma variedade muito grande de produtos,
acho importante primeiro entender
o que o cliente quer e depois, den-

ta geração da família Abdalla assimilou bem os sábios conselhos
comerciais de seus antecessores:
há cerca de oito anos, Fernando
e o irmão André descobriram que
muitos compradores estavam à
procura de presentes e utilidades domésticas. Decidiram então
destinar uma área específica para
esses segmentos. No começo
ofereciam artigos simples, dando
prioridade ainda para os tapetes e
artigos têxteis, por achar que eram
produtos muito procurados na região em que atuam. Mais uma vez,
entretanto, mudaram de opinião ao
ouvir os clientes e perceber a necessidade de linhas voltadas para
a cozinha. A partir daí, aproveita-

tro das opções disponíveis, oferecer o que é melhor para ele, sem
prejulgar. As vendedoras passam
por esse mesmo treinamento”.
A divisão de utensílios para cozinha, que dispõe de mais de 30.000
itens, tornou-se tão expressiva na
Doural quanto o setor de tapeçaria
e têxteis para cama, mesa e banho.
Entre as ações que contribuíram
para essa evolução, encontra-se o
desenvolvimento do site para compras online (e-commerce) e do blog,
que traz orientações e curiosidades
sobre os produtos. Uma ferramenta de grande alcance, disponível no
portal, é a “Lista de Desejos”, feita
sob medida para aqueles que estão
montando uma casa nova. Os ami-

Tradição em tapeçaria e têxteis

pela parte têxtil – tapetes, cama,
mesa e banho –, e foi pioneiro na
comercialização de cortinas prontas. Essa ideia de medidas padronizadas, inclusive, surgiu a partir
dos próprios clientes que frequentavam a loja”.
Ouvir os clientes e saber captar suas necessidades, segundo o
atual diretor, constitui um dos fatores primordiais para o sucesso
das atividades. “É uma maneira
simples de manter-se um passo
à frente dos concorrentes. Gostamos de nos misturar com os
compradores na loja, pois isso
permite ouvir críticas e sugestões
esclarecedoras sobre produtos
e serviços. Sabendo o que eles

Fernando Assad Abdalla: “Acho importante
primeiro entender o que o cliente quer e
depois, dentro das opções disponíveis,
oferecer o que é melhor para ele”
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A Doural trouxe para o Brasil a qualidade dos produtos Staub

A marca francesa Cristel é exclusividade da
Doural no Brasil

Qualidade é a regra básica para a seleção dos artigos

Panelas fabricadas manualmente, da marca Mauviel

Tapetes da linha Abdalla Collection

gos que quiserem presenteá-los podem acessar a lista e selecionar um
dos itens. E já está no ar o recémlançado site Doural Gourmet (www.
douralgourmet.com.br), portal de
receitas e dicas sobre esse universo.
“Como não podemos estar o tempo
inteiro com cada cliente, essas são
maneiras que encontramos de solucionar suas dúvidas e anseios”,
salienta o diretor. Mais uma medida
certeira: o site tem aproximadamente 80 mil clientes cadastrados
e recebe cerca de 3.400 acessos
diariamente. O blog também está
crescendo e já registra uma média
de 5 mil acessos por dia.
A Doural passou também a
fazer listas de casamento, chá de
cozinha e enxoval, algo antes considerado inviável para a região da
25 de Março. Montou um espaço
de 200 m2 exclusivo para as noivas, decorado pelo arquiteto René
Fernandes, e começou a investir
em produtos variados e marcas
de qualidade. Também faz parte
desse projeto o Guia Doural, que
traz soluções rápidas para dúvidas comuns entre recém-casados. “A ideia é sempre aproximar
o cliente e distinguir nossa marca,
agregando serviços que vão além
das vendas. Nossa intenção é surpreender”, diz Fernando, citando
outra iniciativa interessante: a parceria com escolas e faculdades de
gastronomia. “Como a empresa

existe desde 1905, procuramos
pensar mais longe, investindo na
formação desses chefs. Sabemos
do alto custo de materiais para
quem está começando a carreira, então buscamos ajudá-los por
meio de descontos e parcelamentos”. Adotando o conceito “store
in store” (loja dentro da loja), a
Doural passou a atrair este público
especializado.
Com um leque diversificado
de produtos, a loja atende desde
uma demanda básica até a mais
específica. “Dispomos de tudo o
que outras lojas de cozinha costumam ter, mas oferecemos também
outros itens exclusivos”, explica o
diretor. “Da marca de moedores
Peugeot, por exemplo, temos,
além dos modelos normais, cerca
de oito itens importados especialmente para nós. Da Oxo, temos
dez artigos exclusivos; da marca
alemã Kuchenprofi, 30 produtos
exclusivos. Esse é um grande diferencial”. Além disso, a Doural oferece algumas marcas que o cliente
não encontra em outro lugar, como
as francesas Mauviel e Cristel e a
inglesa Joseph & Joseph. “Procuramos ter pelo menos uma linha
completa de cada marca. Mudamos inclusive o jeito de expor, com
divisões nas prateleiras feitas por
marcas e não por produtos. Dessa
forma, o ponto-de-venda promove
cada marca de modo individual,
sem criar concorrência entre elas.
Isso melhora a relação com os fornecedores e possibilita parcerias
cada vez mais fortes”.
Quanto à seleção dos artigos
disponíveis na Doural, a qualidade
é uma regra. “Quando o consumidor leva para casa um produto
de qualidade, com certeza aquele
item será uma propaganda da loja
onde foi comprado. Da mesma
forma, se o produto der problema, a pessoa não vai se lembrar
da marca, mas sim do local onde
o comprou. Por isso nos preocupamos tanto com qualidade. E, no
caso de uma eventual falha, tentamos resolvê-la, prestando toda a
assistência necessária ao cliente.
É preciso ter muito cuidado com a
imagem da loja”.
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Reformulação do site da Grafite
353744

O site da Grafite (www.grafitefeiras.com.br)
foi totalmente reformulado. Com uma linguagem
fácil e navegação dinâmica, a nova página permite acesso às informações sobre as feiras realizadas anualmente (House & Gift Fair; Toys, Parties
& Christmas Fair; Tools & Hardware Fair), prestação de serviços e solicitação de credenciamento,
entre outros itens, assim como a comunicação

online com vários departamentos da companhia. É possível acessar também dados sobre
a realização dos prêmios – House & Gift de Design e etapa nacional do gia – e revistas editadas
pela empresa: HG Casa, Christmas News e HG
Made in Brazil. Segundo a Google Analytics, o
site da Grafite recebeu mais de 350 mil acessos
de 127 países desde maio de 2007.

Full-Fit investe em Espaço Gourmet e
Cozinha Experimental

O novo showroom da Full-Fit passou por
uma grande reformulação e conta agora com
dois ambientes especiais para a realização de experiências gastronômicas: Cozinha Experimental
e Espaço Gourmet. O objetivo é possibilitar a
execução de testes culinários interativos, que
demonstrem na prática a funcionalidade e eficácia dos produtos. A receptividade das degustações é tão positiva que a empresa tem levado

a ideia a todos os eventos dos quais participa,
possibilitando que os compradores conheçam
melhor sua diversificada linha de produtos.
Sempre atualizada quanto às tendências e
novidades do mercado, a Full-Fit tem expostos
cerca de 3.000 produtos nas áreas de utensílios
domésticos, decoração e presentes, incluindo
mais de 500 lançamentos e novidades nos segmentos de tabacaria, bar e vinho.

MOSTRE SEU PRODUTO
PARA QUEM COMPRA,

FALE COM QUEM DECIDE
Revista profissional de artigos para casa

Dirigida ao setor de negócios de artigos para casa, a revista HG Casa é
lida por: lojistas, compradores de grandes redes de varejo e profissionais
formadores de opinião de diversos segmentos.
Com tiragem de 20.000 exemplares e distribuição gratuita em todo o
território nacional, a revista HG Casa é o veículo certo para você divulgar o
seu produto estrategicamente a quem tem o poder de decisão de compra.
Circulação: fevereiro, julho e outubro
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Revista HG Casa
O seu guia do mercado
Fechamento publicitário:
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Bronzearte investe R$ 3 milhões em
nova sede

A Bronzearte, tradicional importadora e distribuidora de luminárias decorativas, inaugurou em
abril sua nova sede em Embu, SP. Foram investidos cerca de R$ 3 milhões nas atuais instalações,
que ocupam cerca de 12 mil m2 construídos,
num terreno de 100 mil m2. Além de escritórios,
depósitos, showroom e área de montagem, conta também com um setor de produção, onde a
empresa passou a fabricar luminárias exclusivas
com a marca Ronda. O mix de produtos continua
focado na variedade, procurando atender desde
o segmento popular até o mais sofisticado.

Atuando há 47 anos no mercado, a
Bronzearte comercializa por volta de seis
milhões de unidades anualmente, entre as
quais 50% são montadas no Brasil, com
peças e componentes importados principalmente da Ásia e da Europa. A expectativa
para 2009 é um crescimento de 10% nas
vendas. “Mesmo com as incertezas do momento atual, acreditamos no crescimento do
mercado de iluminação acima do mercado
da construção civil”, afirma Adolfo Ronda,
diretor da empresa.

Novos produtos na Ricaelle

Vasos da linha Rona, exclusividade
da Ricaelle no Brasil

Produtos da marca Kedaung

A Ricaelle lançou no mercado brasileiro a marca de vidros Kedaung, fabricada na Indonésia. São
16 itens, abrangendo saladeiras, taças para sorvete, xícaras de café, pratos de sobremesa e pratos
para bolo, entre outros, que se destacam pelo design e preços competitivos. O público alvo são lojas
de presentes em geral e lojas de departamento.

Para incrementar a linha Rona, tradicional
fabricante de taças de cristal de soda da Eslováquia, da qual é distribuidora exclusiva no Brasil, a
Ricaelle lançou 35 novos produtos. São vasos e
saladeiras que também não contêm chumbo e
vêm acondicionados em atraentes caixas litografadas coloridas.
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Taças com inspiração indiana

O Espaço Santa Helena trouxe com
exclusividade para o Brasil a linha Hindi, da
Strauss. São taças para vinho, licor, champagne e água feitas em cristal 24% de chumbo,
num processo totalmente artesanal. Inspirados na Índia, os produtos foram lapidados
com base nas colunas do Taj Mahal, uma das

sete maravilhas do mundo. Estão disponíveis
em cinco cores – amarela, vermelha, verde,
preta e transparente – e em três modelos de
lapidação, com uma versão lisa. Vendidas
individualmente, a dica é mesclar taças com
lapidações e cores diferentes, o que permite
um visual sofisticado e único.

O lado doce da Feira

MMartan é
comprada pela
Springs

O Núcleo Hospital Infantil Darcy Vargas
da Associação Paulista Feminina de Combate
ao Câncer participou da Tools & Hardware Fair,
realizada em março. A entidade, que acaba de
completar 15 anos, cuida de crianças carentes
portadoras de câncer e outras enfermidades. No
seu estande, cedido pela Grafite, foram vendidos
doces e bolos doados por conceituadas doceiras
de São Paulo.
Na opinião de Deise Mendes Cirilo, coordenadora geral da Associação, essa participação
foi muito importante e representativa. “Através
dela, as pessoas conhecem nosso trabalho e
se interessam em contribuir e ajudar. O resultado da venda dos doces representa muito para o
hospital, possibilitando a compra de remédios e
alimentos. Agradeço a delicadeza e o carinho das
pessoas que nos prestigiaram e nos aceitaram
muito bem. Isso faz com que tenhamos vontade
de trabalhar cada vez mais”. A entidade estará
presente também, com seus deliciosos doces, na
39ª House & Gift Fair.

Cerca de 65% do capital da MMartan,
uma das maiores redes varejistas brasileiras
de artigos de cama, mesa e banho, foi adquirido por R$ 55 milhões pela Springs Global
Participações, empresa pertencente à brasileira Coteminas e à norte-americana Springs. As
duas empresas continuarão a ser administradas de forma independente, mantendo suas
respectivas linhas de produtos e estratégias
de atuação no mercado.
Desta maneira, a Springs, que já havia
adquirido marcas importantes como a Artex, a
Santista e a Calfat, passa a operar também no
varejo, complementando suas atividades em
todo o ciclo da cadeia têxtil. A empresa possui 25 fábricas espalhadas em vários países,
tendo encerrado 2008 com venda bruta de
R$ 3,2 bilhões.

Casas Bahia chegam à Bahia
Após 52 anos de fundação, as Casas Bahia
finalmente chegaram ao nordeste, com a inauguração de quatro lojas em Salvador no final
de abril. A intenção da rede varejista é expandir
esse número para 20 lojas no Estado até o final
do ano, o que vai representar um investimento de
R$ 23 milhões. Em 2010, o plano é abrir mais 10
a 15 lojas em Salvador e entornos e, posterior-

mente, instalar-se em todas as cidades baianas
que tenham mais de 80 mil habitantes. A partir
daí, terá início uma nova fase de expansão, desta
vez para Pernambuco. A rede varejista de móveis e eletrodomésticos já se consolidou nos dez
estados das regiões sul, sudeste e centro-oeste
em que opera, tendo atingido um faturamento de
R$ 13,9 bilhões em 2008.
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Todeschini faz 70 anos

Uma das maiores fabricantes de móveis
planejados da América Latina, a Todeschini completou 70 anos em abril. A empresa,
que iniciou suas atividades fabricando acordeões, ocupa hoje uma área de 54 mil m2
em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul,
equipada com tecnologia de ponta. Incluin-

do móveis e complementos para ambientes
personalizados de residências, escritórios e
hotéis, os produtos da marca são comercializados em mais de 300 lojas exclusivas no
Brasil e no exterior. Em 2008, o faturamento
atingiu R$ 334 milhões, 10% a mais que no
ano anterior.

Altenburg abre loja
em São Paulo

Megaloja da Tok &
Stok em Curitiba

Atuando no setor de cama e banho desde
1922 e líder na venda de travesseiros no Brasil, a
Altenburg, com fábrica em Santa Catarina, inovou em sua estratégia de marketing, inaugurando sua primeira loja em São Paulo, na Avenida
Rebouças. A empresa entrou no setor varejista
em 2008, com a implantação da Altenburg Store
no Balneário Camboriú. A intenção é que as lojas funcionem como um laboratório para testar a
aceitação dos lançamentos.

A rede de móveis e acessórios para casa
Tok & Stok inaugurou em maio, em Curitiba,
seu maior projeto de expansão previsto para
este ano: uma megaloja com 6 mil m2, onde
foram investidos R$ 15 milhões. Esta é a sexta megaloja da empresa no Brasil, que, em
2008, apresentou um faturamento de R$ 700
milhões, cerca de 18% maior que o do ano anterior. A expectativa é repetir esse desempenho
em 2009.

É tempo de festa na Ballarini
Fundada em 1989, a Ballarini, tradicional fabricante italiana de
panelas e reconhecida no mundo
todo pela qualidade de suas peças, comemorou seus 120 anos
com muita pompa. Entre outros
eventos, ofereceu uma festa em
Frankfurt, durante a realização
da feira Ambiente. Mais de 150
pessoas, representando 80 países, estiveram presentes, entre as
quais o presidente da Grafite, Tarso Jordão. Além de degustar a boa
cozinha italiana, os convidados se
deliciaram com a excelente apresentação dos cantores líricos, a
soprano Hannah Garner e o tenor
Radoslav Damiabov, acompanhados ao piano por Irina Skhirtladce.

Paulo Cimerman, da Presentes Mickey, Angelo Ballarini,
presidente da Ballarini, Tarso Jordão, presidente da Grafite e
Vitório Marangoni, diretor de exportação da Ballarini
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No Brasil,
a cafeteira
Coffeemotion

O grupo espanhol Taurus, conhecido
pelos eletrodomésticos Mallory, trouxe para
o Brasil a linha Coffeemotion de cafeteira
expressa para uso doméstico. Trata-se do
primeiro país não-europeu a receber a marca, que é comercializada desde o final do
ano passado na Espanha, em Portugal, na
França e na Itália. A estratégia da empresa
é ampliar o alcance de seus produtos além
das classes populares, segmento de mercado em que a Mallory se consolidou.

Móveis sofisticados
de Milão
A grife internacional de móveis de alto padrão Brinna abrirá seis novas lojas no Brasil e no
exterior até o final do ano. A empresa conta com
a consultoria da Poli.Design – Consorzio del Politécnico di Milano, responsável pela estruturação
do projeto da marca e conceituação do portfólio
de produtos, do modelo de negócio e da estrutura de apoio, baseada em um centro de design
interno. A Brinna já possui uma loja conceito na
Rua Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo,
uma no Balneário Camboriú (SC) e outra em Santo André (SP).

Beleza e
qualidade são
fundamentais

Palavra do leitor

“A matéria Quanto vale uma marca, publicada nas páginas 38 a 48 da edição nº 46
da revista HG Casa, ficou fantástica. Fiquei
feliz ao ver o resultado de uma entrevista finalizada de modo fidedigno e com um grande
cuidado editorial. Parabéns a toda a equipe
e a todos os que participam dos empreendimentos da Grafite”.
Augusto Nascimento, consultor de Business
Branding da BBN – The Business Branding
Network.

CAMPO LARGO - PARANÁ - BRASIL
FONES: (41) 3555-1169 (41) 3292-7011 (41) 3292-8033 (41) 8874-1121
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Contatos

Empresas, fontes e entrevistados citados nesta revista
A

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

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

Bormioli Rocco
e-mail: bormiolirocco@uol.com.br
5L Design em Madeira
www.bormioliroccocasa.com
Tel.: 19 3581-1160
www.5ldesignemmadeira.com.br www.calicipremium.it
Abdalla Collection
Tel.: 11 3272-1033
www.abdallaimports.com.br

Bronzearte
SAC: 0800 11 5088
www.bronzearte.com.br

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

Butzke
Tel.: 47 3312-4000
www.butzke.com.br

Altenburg
SAC: 47 3331-1588
www.altenburg.com.br

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

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

C

Antonio e Filhos Decoraões
Tel.: 21 2768-8722
www.antonioefilhos.com.br
Arno
SAC: 08000 119933
www.arno.com.br
Art Maison
Tel.: 11 3835-4666
www.artmaison.com.br
Arte em Cadeiras
Tel.: 11 3815-6230
www.arteemcadeiras.com.br
Associação dos Designers de
Produto (ADP)
www.adp.org.br

Camesa
SAC: 11 2431-5000
www.camesa.com.br
Carla Niemeyer
e-mail: carlaniemeyer@hotmail.com
Casa Bela
Tel.: 19 3802-1044
www.casabelaimportadora.com.br
Casamiga
Tel.: 3392-2202
www.casamiga.com.br
Casas Bahia
SAC: 4003-4336 capitais e
regiões metropolitanas
0800-880-4336 outras
localidades
www.casasbahia.com.br

Associação Paulista de
Combate ao Câncer
Tel.: 11 3721-3109
apfccdv@uol.com.br

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

B

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

Baccarat
www.baccarat.com
Ballarini
www.ballarini.it
Bematech
SAC : 0800 644 2362
www.bematech.com.br
Black & Decker
Tel.: 11 3056-9998
www.blackanddecker.com.br
Brinna
Tel.: 11 4468-1530
www.brinna.net

Coza Utilidades Plásticas
Tel.: 54 2101-5600
www.coza.com.br
Cristais Cambé
Tel.: 11 2694-1911
www.cambe.com.br
Cristais São Marcos
Tel.: 35 3722-2178
www.cristaisaomarcos.com.br
Cristel
www.cristel.com

D
Dagher Confecções e Comércio
Tel.: 11 3865-3939
www.dagher.com.br
Dako
www.dako.com.br
Dayhome
Tel.: 11 3337-3335
www.dayhome.com.br
Decorvision
Tel. : 45 3028-8850
www.decorvision.com.br
Desigan Indústria e Comércio
de Móveis
Tel. : 41 3677-2320
www.desigan.com.br
Design Excellence Brazil
www.designbrasil.org.br/debrazil

G

GE (General Electric)
SAC: 11 3351-4961 grande São Paulo
0800-11-5151 outras localidades
www.ge.com/br
Geguton Indústria Metalúrgica
Tel.: 51 3723-4314
www.geguton.com.br
Germer
www.germer.com.br
Globalização
Tel.: 11 2412-9201
www.globalizacaoimport.com.br
Grupo Cassini
Tel.: 47 3367-4762
www.grupocassini.com.br
Grupo Taurus
www.coffeemotion.com.br

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

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

E

H

Elettromec
Tel.: 19 2129-0500
www.elettromec.com.br

H&P Importação
Tel.: 61 3363-7208
www.hepimportacao.com.br

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

Hadra Artefactos
Tel.: 48 3286-2528
www.hadra.com.br

Empório da Madeira
Tel.: 41 3336-7994
www.emporiodamadeira.com.br

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

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

HKTDC (Hong Kong Houseware Fair)
hkhousewarefair.hktdc.com

Expo Center Norte
www.expocnorte.com.br

F
Facma Lux
Tel.: 11 2291-1961
www.facmalux.com.br
Forma
Tel.: 54 3025-9700
www.formainox.com.br
Fujiyama
Tel.: 11 5576-9451
www.lojafujiyama.com.br
Full-Fit Importadora
Tel.: 11 3577-0555
www.fullfit.com.br

Honeywell
Tel.: 11 3475-1900
www.honeywell.com

I

Imaginarium
Tel.: 48 2107-5959
www.imaginarium.com.br
Ishela
Tel.: 11 3736-0900
www.ishela.com

K
Karsten
SAC: 0800 47 3737
www.karsten.com.br
Kos Acrílicos
Tel.: 11 4057-5040
www.kos.com.br
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Krups
SAC: 0800 725 7877
www.krups.com.br

L

La Cucaracha
Tel.: 21 2522-0103
www.cucaracha.com.br
Laeder
Tel.: 11 3104-1222
www.laeder.com.br
Le Creuset
www.lecreuset.com.br
Luminarc
www.luminarc.com

M

Mabe
SAC: 0800 772 6223
www.mabebrasil.com.br

Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
www.mdic.gov.br
MMartan
SAC: 0800 723 7222
www.mmartan.com.br

N

NEO
SAC: 11 2431-5000
www.camesa.com.br
Núcleo Hospital Infantil Darcy Vargas
Tel.: 11 3723-3826
www.cedarcyvargas.org.br
Nusa Dua
Tel.: 47 3367-5504
www.nusadua.com.br

O

Materplastic
Oregon Estofados
Tel.: 35 3433-8310
Tel.: 11 6916-0288
www.masterplastic.com.br
Ministério das Relações
Exteriores
www.mre.gov.br

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

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

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

Springs Global Participações Tupy Decoração e Iluminação
Tel.: 11 4221-4544
www.springsglobal.com.br
www.tupy.ind.br

P

S

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

Panex
Tel.: 11 2915-4400
www.panex.com.br

Santa Marina
SAC: 0800 771 2505
www.saint-gobain-santamarina.com.br

T

U

Uati?
Tel.: 48 3343-0012
www.uati.com.br

Tapetes Roma
Tel.: 47 3397-4110
www.tapetesroma.com.br

Urano
Tel.: 51 3462-8700
www.urano.com.br

Tecnoflash
Tel.: 24 3351-2151
www.tecnoflash.com.br

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

SEBRAE SP
SAC: 0800 570 0800
www.sebraesp.com.br

Todeschini
SAC: 0800 979 0210
www.todeschinisa.com.br

Utilplast
Tel.: 11 3078-0121
www.utilplast.com.br

Rede Gaúcha de Design
Tel.: 51 3029-8298
www.rgd.org.br

ShowLux
Tel.: 51 3012-9129
www.showlux.com.br

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

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

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

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

Plastik
Tel.: 11 3081-2056
www.plastiksp.com.br
Porto Brasil Cerâmica
Tel.: 19 3581-2669
www.portobrasilceramica.com.br
Programa Brasileiro do Design
Tel.: 61 2109-7858
www.designbrasil.org.br

R

Savoy
Tel.: 11 3371-6555
www.savoy.com.br
Sdema
Tel.: 31 3344-9038
www.sdema.com.br

X

xO
www.xo-design.com

Y

Yin’s Brasil
Tel.: 21 3575-7900
www.yinsbrasil.com.br

inovando para sua alegria
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Agenda
Feiras Internacionais e Eventos

Livros

2 0 0 9

Essencial de Comércio Exterior de A a Z
Autor: E.P. Luna
Editora: Edições Aduaneiras
Páginas: 318
Este dicionário contém mais de 17 mil verbetes diretamente relacionados com os processos de logística, importação
e exportação, além de termos comerciais usados em países estrangeiros, com tradução e frases explicativas.

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

Birmingham Autumn Fair
Birmingham, Inglaterra: 6 a 9
www.autumnfair.com

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

Expohogar Regalo
Barcelona, Espanha: 19 a 21
www.expohogar.com

AGOSTO

Gifts Expo 2009
Moscou, Rússia: 22 a 25
www.gifts-expo.com

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

OUTUBRO

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

Indian Handicrafts & Gifts Fair
Nova Délhi, Índia: 10 a 13
www.epch.com

SETEMBRO

Zuchex International
Housewares & Gifts Fair
Istambul, Turquia: 16
www.zuchex.com

Expo Nacional Ferretera
Guadalajara, México: 3 a 5
www.expoferretera.com.mx
Macef Autunno
Milão, Itália : 4 a 7
http://macef.fmi.it/
Maison & Objet
Paris, França : 4 a 8
www.maison-objet.com

O Artigo XX do GATT, Meio Ambiente e Direitos Humanos
Autor: Alberto do Amaral Junior
Editora: Edições Aduaneiras
Páginas: 374
A obra aborda a correlação entre comércio exterior, meio
ambiente e direitos humanos. Sugere novos critérios para
a interpretação do Artigo XX do Acordo Geral sobre as Tarifas e Comércio (GATT) e identifica, de forma detalhada, a
jurisprudência do sistema multilateral de comércio, além
de recomendar a reforma do texto em vigor.

Manila F.A.M.E.
Pasay City, Filipinas: 17 a 19
www.manilafame.com
China Sourcing Fair: Gifts &
Home Products
Hong Kong: 20 a 23
www.chinasourcingfair.com

Cyan Magenta
Yellow Black

Design Brasileiro: quem fez, quem faz
Autor: Ethel Leon
Editora: Senac Rio
Páginas: 196
Em edição bilíngue inglês/português, o livro traz 73 verbetes sobre design de produtos. Dividida em instituições e
escolas de designers que se tornaram referência do design
brasileiro, inclui ilustrações, fotografias e textos sobre diversos produtos, como utensílios domésticos e acessórios
de decoração.

Quintal das Artes
Atelier de Cerâmica

◗ Criação e execução
de peças em
cerâmica de alta
temperatura
◗ Cursos de
modelagem
e esmaltação
◗ Exposição
permanente
◗ Venda de peças

Avenida Lavandisca, 160 • Moema • São Paulo SP • Brasil
CEP 04515-010 • Tel.: 55 11 5051 4142
contato@quintaldasartes.com.br
www.quintaldasartes.com.br
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Slovakia

Distribuidor
para o Brasil
www.ricaelle.com.br / Fone: 11 3337-7955
Visite nosso Show Room

IDÉIASaMIL

Cristal de Soda®

Visite nosso stand de 15 à 18 de Agosto 09 na 39ª House Gift Fair
Local: Expo Center Norte / Rua 4 - Stand 389
São Paulo - Brasil

