
Plástico com grife
A Coza Utilidades, de Caxias do Sul (RS) investe 7% do faturamento
em P&D e Design, apostando em cores e formas para fascinar

"V
Por GUILHERME ARRUDA, CAXIAS DO SUL (RS)

enda a empresa e
abra uma butique."
Passado alguns dias
após a morte prema-

tura do marido, Rudy Luiz Zatti, essa
foi uma das primeiras sugestões ouvi-
das pela viúva, dona Vera Zatti. O ano:
1987. A cidade, Caxias do Sul, na Ser-
ra Gaúcha. Cinco anos antes, ele havia
fundado a Coza Utilidades Plásticas
Ltda., junto com Enio Costamilan e
outros doze sócios.

A rigor, havia uma certa dose de ver-
dade no conselho. Indústria era territó-
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rio eminentemente masculino, mesmo
na década de 80. Inimaginável, portan-
to, pensar que uma mulher como ela,
aos 45 anos de idade e sem nenhuma
experiência profissional, pudesse admi-
nistrar um negócio como aquele. Pois
essa leonina de nascimento topou a pa-
rada, sabendo que enfrentaria outro de-
safio não menos importante: criar qua-
tro jovens adolescentes.

Decisão tomada, pegou o que pôde
de livros da ampla biblioteca do marido,
colocou no porta-malas do carro e pas-
sou de sebo em sebo em Porto Alegre
para fazer dinheiro. Fez o mesmo com as

jóias pessoais e a prataria. Chegou a ven-
der para os irmãos Alexandre e Pedro
Grendene uma das injetoras. Com o que
conseguiu juntar, chamou todos os só-
cios e pagou um a um. Ficou livre para
comandar a Coza ao seu estilo.

Hoje, afastada do dia-a-dia, como
presidente do Conselho de Administra-
ção, dona Vera vê com orgulho as filhas,
Cristina, Daniela e Manuela tomarem
conta da empresa, e se sente realizada
vendo que as gurias transformaram a
pequena fábrica de produtos de plásti-
co numa grife rentável de R$ 21 milhões
de receita o ano passado, que cresce a
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um ritmo exuberante médio anual de
20% e 30%, deixando para trás aquele
minguado R$ l milhão do começo da
década de 90. As exportações para esse
ano devem chegar a R$ 1,5 milhão, o
triplo do ano passado.

Dona Vera reconhece: "Elas não pre-
cisam provar mais nada. Amam a em-
presa tanto quanto eu, e conseguiram
fazer mais do que eu".

A conceituada empresa italiana
Guzzini já se abasteceu de seus con-
ceitos para lançar produtos. Produtos
que, aliás, podem ser vistos nas nove-
las da rede Globo desde 2000 e desde
o ano passado no reality show Big
Brother Brasil. Várias peças da cozi-
nha e dos dormitórios são da Coza. É
só dar uma espiadinha.

Mas, afinal, qual o segredo se plásti-
co é, puramente, plástico?

A razão está na mudança
conceituai de administrar a
empresa, uma espécie de fe-
minilização promovida com
a chegada das gurias no co-
meço dos anos 90. Elas olha-
ram para o mercado de um
jeito diferente, transforman-
do cada item novo em objeto
de desejo. Dito assim parece
fácil, mas elas lutaram muito
até chegar lá. E mesmo assim,
após todo o esforço têm re-
conhecimento da marca por
apenas 7% do mercado, con-
forme a região. Ou seja, ainda
há muito chão pela frente.

Nos últimos quatro anos é que os con-
sumidores despertaram para a marca.

No começo dos anos 90, a empresa
lançou uma linha de copos e jarros em
poliestireno — plásticos transparentes
coloridos. Foi um sucesso imediato de
vendas. De uma hora para outra, os pro-
dutos foram parar nas gôndolas de
grandes redes de supermercados do
País. O primeiro salto foi interrompido
— pasmem — pela chegada do Plano
Real, em 1994, que colocou uma enxur-
rada de aparelhos de microondas na ca-
sa dos consumidores. O poliestireno é
um material não indicado para ir ao mi-
croonda. A solução foi fazer produtos
com polipropileno. Resultado: em 1995
veio o segundo boom.

Analisando com mais profundidade
e pegando sob o ponto de vista técnico,
o sucesso dela está calcado em quatro

pontos: maior espessura das paredes,
qualidade no acabamento, forma e
cor."Somos a primeira empresa a ofere-
cer utilidades plásticas com variedades
de cores bonitas, combinando entre si,
num espectro de seis a 30 cores diferen-
tes. Foi o primeiro elemento de diferen-
ciação no mercado. Nesta época as pes-
soas diziam aqueles plásticos coloridos.
Depois diziam plásticos bonitos. Todos
sabem que cores funcionam comercial-
mente hoje", comenta Daniela Zatti, a
diretora-superintendente.

Segundo ela, fazer produtos plásti-
cos com cores diferenciadas é mais ca-
ro. Tira produtividade do processo in-
dustrial e provoca o desperdício. Ca-
da troca de cor numa máquina inje-
tora pode representar perda de até
10% de peças, de acordo com o lote. "É
obrigatório fazer lotes de produção
maiores para tornar o processo mais
econômico", diz ela, ressaltando que
não é fácil criar cores e combinações
de cores. "Mas esta é a opção da Coza.
Por isso, é que lançamos duas coleções
por ano, primavera/verão e outono/in-
verno", diz a empresária.

Para isso, investem cerca de 7% das
receitas em Pesquisa e Desenvolvimen-
to (P&D) e Design. Nos primeiros dez
anos as criações eram eminentemente
caseiras. A partir de 2002, houve o in-

A Coza, que já tem 22 prêmios
de design, faz 14 milhões de peças
por ano. São mais de 100 itens
distribuídos em seis linhas



gresso de especialistas reconhecidos na-
cionalmente, como o designer Valter
Bahcivanji e a OD Design, do Rio de Ja-
neiro. Depois, se juntaram o escritório
gaúcho Bornancini Petzold & Muller e as
designers cariocas Taciana Silva e Mar-
cela Albuquerque. Sem sombra de dúvi-
da, o bureau de designer da Coza é for-
mado por um timaço de primeira linha.

Quem vê pela primeira vez um pro-
duto Coza vai perceber que os traços são
simples, com formas minimalistas, uni-
cidade estética. "O charme do produto é
seu estilo. O que seduz é o estilo. Nosso
estilo de design é único, próprio. Nos
identifica e caracteriza", ressalta Danie-
la Zatti, acrescentando que cada lança-
mento combina com outros produtos

Coza."Nossos produtos sempre combi-
nam com outros objetos da moda que
temos em casa. É importante na percep-
ção de valor do produto. As pessoas pa-
gam mais por isso", comenta.

Os produtos podem ser encontrados
em grandes redes de hipermercados, lo-
jas de presentes, bazar de utilidades, ma-
gazines e home centers, o que significa
dizer que pessoas de diferentes classes
sociais consomem produtos plásticos
para mesa posta, assim como usam tam-
bém copos de vidro ou pratos de porce-
lana. "Dez anos atrás o que existiam
eram utilidades plásticas, produtos úteis,
sem preocupação com a beleza, sem a
pretensão de ocupar ambientes mais no-
bres de casa", diz ela.

Dito de outra forma, o design abriu
as portas. "Tanto que esta categoria de
produtos de plástico com design já
ocupa lugar de destaque nas vendas do
departamento de bazar dos supermer-
cados e home centers", conta Daniela
Zatti, jornalista de formação, que lar-
gou emprego na assessoria de impren-
sa do grupo Gerdau para assumir o car-
go de representante comercial da Coza
em Porto Alegre, e depois a gerência
em Caxias do Sul. "Meu sonho era tra-
balhar num grande jornal, como a Fo-
lha de S. Paulo", recorda.

A Coza já acumula 22 prêmios de
design. Não é pouca coisa. Entre eles
estão dois internacionais. O iF Design
Award, uma das premiações mais im-
portantes hoje no mundo, tido como o
Oscar do design, cuja entrega ocorre
na cidade de Hannover, Alemanha. As
peças premiadas ficam em exposição lá
durante um tempo. Outro prêmio é o
Macef - Salão Internacional da Casa, é
uma feira que acontece em Milão, na
Itália. Também superbadalada. Assim
como a gift, ela tem uma premiação
própria de design de objetos para o lar.
Sem contar os prêmios obtidos pelo
Museu da Casa Brasileira, e 15 distin-
ções outorgadas pela Houseware &
Gift de Design, empresa líder em ino-
vação no segmento.

Atualmente, a Coza faz 14 milhões
de peças por ano. São mais de 100 itens
divididos em seis linhas: mesa, banho,
organizadores, office, luminárias e ob-
jetos de decoração. Agora está chegan-
do ao mercado um novo conceito de
serviços de mesa, Coza Mesa Mix, com
peças que permitem compor uma me-
sa diferente e única a cada dia. E tam-
bém a linha Coza Baby, a pedido de
mães que já adotaram o estilo da em-
presa. As formas foram cuidadosamen-
te desenhadas para os pequenos.

E lembrar que no final dos anos 80,
o foco da empresa estava voltado para
tênis, sandálias plásticas e abridores de
garrafas. Ma que coza.
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Text Box
Fonte: Forbes Brasil, ano 6, n. 127, p. 41-43, 20 fev. 2006.




