
Made in Brazil
Lojas de decoração com produtos nacionais
invadem o exterior e conquistam os estrangeiros

PIONEIROS
A criatividade dos Campanas,
como a cadeira Favela, abriu
caminho para vários profissionais

SUZANE FRUTUOSO

L inhas suaves em formas contem-
porâneas. Matéria-prima de en-

cher os olhos. Uma manufatura im-
pecável. Muitas são as razões que fa-
zem o design brasileiro se consolidar
cada vez mais como um dos melho-
res do mundo, em pé de igualdade
com os europeus. Prova disso são as
diversas lojas brasileiras de decora-
ção que abrem suas portas em cida-
des cosmopolitas, em especial nos Es-
tados Unidos. No começo de maio foi
inaugurada em São Francisco, na Ca-
lifórnia, a mais nova dessas ilhas de
criatividade, talento e brasilidade: a
Eco 21, que nasceu de uma parceria
entre as nacionais Orro & Christen-
sen e Casa 21 e é bancada por inves-
tidores americanos e brasileiros. Pa-
ra marcar a abertura, o espaço apre-
senta a Mostra do Design Brasileiro
Contemporâneo, até 20 de junho.

Com investimento de US$ 1,5 mi-
lhão, a Eco 21 traz mobiliário e objetos
de decoração de profissionais renoma-
dos. No time estão os irmãos Campa-
na, Jacqueline Terpins, Delia Beru e
Claudia Moreira Salles, entre outros.
"As peças brasileiras são únicas de-
vido à individualidade e habilidade de
fabricação. Qualidades que estão con-

quistando o mercado americano", diz
o presidente da empresa, o ame-
ricano Adam Heller. "As pes-
soas estão encantadas com
a identidade que temos
com a madeira, carro-che-
fe dos produtos da Eco 21",
ressalta o arquiteto Allan Ma-
louf, vice-presidente de desen-
volvimento de negócios. "Transfor-
mamos móveis em arte." As principais
madeiras usadas são sucupira e pau-
ferro, além de materiais como inox e
vidro. É possível encontrar desde pra-
tos de cerâmica, por US$ 25, até me-
sas de jantar, a partir de US$ 10 mil
- dependendo do tamanho desejado
pelo cliente. No início de 2006 outra
loja será aberta em Los Angeles. Es-
tão nos planos também Nova York,
Chicago, Miami e países europeus, co-
mo Holanda e Alemanha.

Pioneira no mercado de de-
coração brasileira no exterior,
a Artefacto aproveita a onda
de cobiça dos estrangeiros pe-
lo trabalho nacional. Com me-
galojas - investimentos de
US$ 5 milhões cada uma - em
Portugal, no México, na Re-
pública Dominicana e nos Estados Uni-
dos (Miami e Palm Beach), abrirá no
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REQUINTE Pioneira no exterior, a
Artefacto tem cinco lojas em quatro

países e abrirá mais três. A poltrona Cad
virou hit por ter sido um dos presentes de

casamento recebidos por Donald Trump

território americano, Washington e Fort
Lauderdale, e a primeira em continen-
te africano - Casablanca, no Marrocos.
"Fica faltando a Ásia. Mas não está des-
cartado", diz o diretor de estilo da em-
presa, Wair de Paula. Tamanho suces-
so se deve, diz ele, ao tratamento que
designers brasileiros dispensam ao tra-
balho. "É abrangente, inteligente, com
requinte no acabamento. Uma alta-cos-
tura do mobiliário." O hit do momento
é a poltrona Cad, que ganhou fama por
ser um dos presentes que o bilionário
Donald Trump recebeu de casamento,
em fevereiro. Com estrutura metálica

revestida de fibra vege-
tal, custa US$ 1.800.
Mostrar um Brasil chique

e artístico é a proposta do de-
signer Carlos Junqueira, proprietário da
Espasso, que existe há três anos em No-
va York e acaba de inaugurar a segun-
da loja em Los Angeles. Ele vende mo-
biliário de designers famosos, assim co-
mo a Eco 21. Uma mesa de jantar com
seis cadeiras custa entre US$ 16 mil e
US$ 20 mil. "As peças exóticas atraem
o público classe A. Temos um design di-
ferente do que os americanos estão
acostumados, como móveis mais bem
trabalhados para cozinhas, por exem-
plo. " A madeira protegida também cha-
ma a atenção. "Eles fazem muito a linha
politicamente correta. Comprar um pro-
duto certificado de preservação ambien-
tal agrega valor", explica. Junqueira

destaca que o reconhecimento do tra-
balho dos irmãos Campana abriu cami-
nho para outros profissionais. "Antes
deles, praticamente não existia infor-
mação sobre a produção brasileira. Ho-
je, publicações especializadas afirmam
que nossos móveis serão itens de co-
lecionador no futuro."

Quem concorda é a arquiteta Olga
Krell, uma das principais consultoras
de decoração no país. Ela diz que a
matéria-prima encanta, mas o que im-
pressiona é a audácia na criação. "As
linhas são cheias de estilo, e quen-
tes. Nossa informalidade permite de-
senhos mais soltos. Temos bom humor
e jogo de cintura para pensar em so-
luções. Tudo isso é uma vantagem em
cima do europeu."

Fonte: Época, n. 366, p. 102-106, 23 maio 2005.




