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PortoBello ShoP

Desde o início de suas atividades, em 1979, a Portobello, 
empresa localizada na cidade de Tijucas, Estado de Santa 
Catarina, vinculou-se à idéia de inovação tecnológica, 
elemento diferencial em relação às empresas nacionais e 
fundamental para adquirir competitividade internacional.

umA estrAtégiA de
constAnte expAnsão

a 
produção inicial destinava-se ao mercado 
interno e o principal produto era o chamado 
piso “verdão”. A linha era composta por dois 
esmaltes, com algumas variações. Juntamente 

com a descoberta de novas matérias-primas, pesqui-
sas indicavam um novo segmento: pisos cerâmicos 
capazes de suportar grandes cargas e, ao mesmo 
tempo, de fácil limpeza e esteticamente atraentes.

A Portobello desenvolveu, então, a primeira linha 
de pisos gotejados para o alto tráfego do Brasil e uma 
das primeiras do mundo. A linha recebeu o nome de 
Carga Pesada, inspirado em seriado de grande sucesso 
na televisão brasileira.

Desde então a empresa apresentou um crescimen-
to rápido, sólido e planejado, que pode ser observado 
no quadro cronológico.

o CrESCImENTo DA  
CErâmICA porTobEllo

1977 
Início da construção da Cerâmica Portobello, no 

município de Tijucas (SC). 

1979 
Início da produção da Cerâmica Portobello. 
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1980 
A equipe chega a 250 colaboradores. 

1981 
Início das exportações. Abertura da primeira filial 

em São Paulo. 

1982 
Substituição do combustível GLP (Gás Lique-

feito de Petróleo) por Gás Pobre, oriundo de carvão 
vegetal. Instalação do 1º computador – Labo 8032 
(64kb de memória). Fundação da Adec. 

1983 
Equipe: 624 colaboradores. A empresa participa 

da 1ª Feira Internacional, no Panamá. Descoberta 
de jazidas na região de Dr. Pedrinho, Campo Alegre 
e São Bento do Sul (SC). 

1984 
Lançamento da linha Carga Pesada: intensivo 

trabalho de marketing.
Criação do CCQ – Círculos de Controle de Qualidade. 

1987 
Ampliação do parque fabril, aumentando a 

produção para 1 milhão de m²/mês. Início da par-
ceria com o Senai: cursos de Técnicos Ceramistas e 
Aprendizagem Industrial Mecânica. 

1988 
Equipe ultrapassa mil funcionários. Primeira 

participação na Feira de Bologna, Itália. 

1989 
Criação do Departamento Técnico. 

1990 
Criação da Portobello América. Abertura de 12 

filiais, no interior de SP, RJ e na Região Nordeste. 

1992 
Pioneirismo na comercialização do porcelanato 

no Brasil, por meio de uma parceria de importação 
com a empresa italiana Graniti Fiandre.Portobello 
é Pioneira na tecnologia Belpoint. 

1993 
Aperfeiçoada a Estação de Tratamento de Água, 

existente desde o nascimento da empresa, onde todos 
os resíduos são separados e reaproveitados e a água 

é purificada. 

1994 
Equipe de colaboradores: 1.269. Produção sobe 

para 1,25 milhão de m2/mês. Conquista da ISO 
9002. 

1995 
Total da produção: 1,5 milhão de m²/mês.Início 

da produção de grandes formatos gres.

1996 
Instalação do polimento de porcelanato.

1997 
Portobello ganha o Prêmio Catarinense de De-

sign. Inicia sua operação com atendimento local no 
Mercosul. 

1998 
Equipe: 1.444 colaboradores. Portfólio com mais 

de 1.000 produtos.
Início do sistema de franquias Portobello Shop. 

2000 
A Portobello passa a utilizar gás natural. Cons-

trução da fábrica de porcelanato. 

2001 
Equipe: 1.512 colaboradores, com geração de 

5.600 empregos indiretos. Destaque na região por 
sua Ação Social para a comunidade local. 

2002 
Conquista da ISO 9001/2000. 

2003 
Implantação de gás natural em todo parque 

fabril. 

2004 
Portobello exporta para mais de 65 países, nos 

cinco continentes. 

2006 
A empresa conta com 96 lojas Portobello Shop

porTobEllo SHop:  
A INDÚSTrIA No VArEJo

Implantada em 1998, a Portobello Shop, empresa 
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subsidiária da Portobello S/A, é a única rede de fran-
quias especializada em revestimentos cerâmicos do 
Brasil. Criadas para aproximar a indústria do cliente 
final, as lojas respondem hoje por 19% das vendas 
da companhia no mercado interno, que conta com 
outros dois canais de distribuição: setor de engenharia 
civil e revendas, como home centers.

Tudo começou quando Cesar Gomes Junior, 
presidente da Portobello S/A, vislumbrou o canal 
próprio de vendas em 1996, colocando em operação 
25 showrooms, localizados estrategicamente nas prin-
cipais capitais brasileiras. Mesmo sem efetuar venda, 
os estabelecimentos serviram de base e de termômetro 
para a estruturação do plano da empresa. Durante 
esse período, a estratégia foi entender o mercado e 
se atentar aos detalhes, preferências, solicitações e 
demandas dos clientes. 

Com o domínio dessas informações e das técnicas 
de gestão varejista, o passo seguinte foi transformar 
esses espaços em lojas. Para isso, foi implementado 
o sistema de franchising, o que levou à adequação do 
mix de produtos para oferecer soluções exclusivas e 
serviços diferenciados como, por exemplo, medição 
de obra, projeto de assentamento, instalação e entrega 
programada. Um grande investimento ocorreu no 
atendimento, principalmente para proporcionar todo 
o suporte necessário, inclusive com equipe de vendas 
especializada em arquitetura. 

A receita deu tão certo que em 1999 a rede já 
somava 49 unidades e dava início à criação 

do conselho de fran-
queados, cujo objetivo 
principal era levantar, 
entender  e solucionar 

as necessidades de cada 
loja. Desde então, foram 
vários os desafios superados 
em razão do ineditismo da 

rede e que, ao mesmo tempo, mostraram o acerto 
do negócio. 

Em 2004, Juarez Leão, profissional especializado 
no mercado varejista, assumiu a direção da Portobello 
Shop. Seu objetivo era impulsionar o crescimento 
da rede, por isso reestruturou a equipe interna, 
realizou uma pesquisa para identificar as novas 
necessidades dos franqueados e estabeleceu vínculo 
e desenvolvimento de novos serviços de apoio à rede. 
Nesse período, a Portobello Shop, que já contava 
com 71 pontos-de-venda, tornou-se juridicamente 
independente e subsidiária da Cerâmica Portobello. 
Em seguida deu início a um projeto de crescimento 

e expansão, atrelado à reorganização interna, aproxi-
mação com os franqueados da rede, relacionamento 
com especificadores, desenvolvimento de novos 
formatos de lojas e foco nos resultados.

O balanço geral de todas essas ações gerou um 
faturamento de R$ 135 milhões em 2005, com expec-
tativa de aumento em 20% para 2006. Isso significa 
dizer que o volume de pisos vendidos irá superar dois 
milhões de metros quadrados. 

Atualmente a empresa possui 96 lojas e está 
presente em Alagoas, Amazonas, Bahia, Brasília, 
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe 
e Tocantins.

moDEloS DE NEGóCIo

Estruturado em dois modelos de loja, tradicional e 
compacta, o plano de negócio da empresa prevê um 
crescimento de até 15% no faturamento para 2006 e 
a conquista de 200 unidades até 2009. 

Constituída através do modelo convencional, a 
maioria das unidades Portobello Shop existentes 
está estruturada sob esse padrão, que varia de 150 
a 400 metros quadrados. Dividido em tipo A, para 
aquelas acima de 300 metros quadrados; B, de 200 
a 300 metros quadrados, e C, de 150 a 200 metros 
quadrados, o tamanho da loja é definido de acordo 
com o potencial do mercado da unidade instalada. 
Para isso, a empresa conta com um estudo geomerca-
dológico, que determina o perfil, a faixa etária e renda 
do público daquela região. O valor de investimento 
varia de R$ 278 mil a R$ 523 mil.

Já o modelo compacto, lançado no primeiro 
semestre de 2006, é a aposta da empresa para levar 
a marca a cidades menores e, assim, cobrir novos 
mercados. O objetivo é promover uma maior capi-
laridade ao negócio, ganho de escala e volume de 
vendas em praças que não comportariam uma loja 
convencional. Seu principal diferencial é a apresen-
tação do mesmo portfólio de produtos e serviços em 
uma área física racionalizada, de aproximadamente 
60 metros quadrados. A relação custo-benefício está 
na redução do custo fixo, no valor de investimento 
menor, de até R$ 140 mil, e na rentabilidade maior, 
que varia de 8% a 12%.

Das 14 lojas inauguradas no início de 2006, 13 se 
enquadram no formato compacto e dessas 11 foram 
abertas por franqueados da rede que já possuíam 

PortoBello ShoP
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uma loja do modelo tradicional, o que demonstra 
o alto grau de satisfação e confiança no negócio. 
A partir do segundo semestre de 2006, a rede abriu 
a oportunidade para o mercado e deu início ao seu 
plano de expansão, que prevê a abertura de unidades 
em várias cidades da Bahia, Ceará, Maranhão, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa 
Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Um dos pontos fortes da rede de franquias da 
Portobello Shop é a logística. Com a instalação de 
um único centro de distribuição, em 
Tijucas, Santa Catarina, o franqueado 
se isenta de investimentos e gestão de 
estoque. O formato viabiliza o negó-
cio, evita problemas com sobras de 
produtos e facilita a entrega para os 
clientes, já que partem de um ponto 
centralizado para todo o país. Essa 
centralização permite ainda que todas 
as lojas ofereçam o portfólio completo 
de produtos da marca.

proDUToS ExClUSIVoS  
porTobEllo SHop

A Portobello Shop oferece aos clientes toda a con-
veniência e tranqüilidade necessárias para o momen-
to da construção ou reforma. Com essa preocupação, 
a empresa pensa e organiza a prestação de serviços 
de maneira completa, desde o atendimento exclusivo, 
realizado por um vendedor-arquiteto, até a paginação, 
entrega programada e instalação do projeto.

As lojas da rede apresentam um portfólio de 
produtos exclusivos, desenvolvidos com a mais 
alta tecnologia disponível no mundo, que atendem 
variados estilos de vida, classificados de acordo com 
as tendências Básico, Clássico, Contemporâneo e 
Rústico. Elas representam as linhas de porcelana-
tos esmaltados, quando a massa integra a base do 
produto e a superfície leva uma pequena camada 
de esmalte especial; porcelanatos técnicos, quando 
toda a peça é composta pela mesma massa até a 
superfície; porcelanatos double press, com uma 
tecnologia especial que prensa duas vezes a massa, 
sendo que entre uma e outra é aplicada uma camada 
de tinta cerâmica reagente; as cerâmicas monoporo-
sas, produzidas especialmente com matérias-primas 
argilosas, específicas para o uso de revestimento de 
paredes internas; e as cerâmicas grés, produzidas 
com matérias-primas fundentes, que propiciam uma 

baixa absorção de água e alta resistência mecânica 
do produto, o que o torna ideal para aplicação em 
pisos e fachadas; além de pastilhas de vidro, filetes 
de porcellanatos, cerâmicas e inox, e mosaicos, com 
peças em todas as especificações e também em pedra 
natural.

Dentro da tendência Básico, os clientes encon-
tram cerâmicas em cores plenas, peças teladas, 
revestimentos para piscinas e acessórios que dão um 
toque especial na ambientação, unindo simplicidade 
e funcionalidade. Nela estão inseridos os itens das 

linhas Arquiteto Design, Batik, Laser, 
Piscine Blu e Progetto.

Na coleção Clássico, como o pró-
prio nome diz, as peças são inspiradas 
e traduzem as pedras ícones da arqui-
tetura mundial, com muita sofistica-
ção e requinte. Crema Marfil, Dolce 
Casa, Galleria D’arte, Granito, Marmi 
e Niza fazem parte da coleção.

Já na Contemporâneo, é possível 
encontrar os produtos mais arrojados, 
que fazem referência ao metal, palha, 

strass, papel de parede, tecido e até madeira, além de 
remeter às cores da vida urbana. Dela fazem parte 
as linhas Atelier, Atitude, City, Ecowood, Pastilhas, 
Image, Limestone, New Age Stone, Next, Nova 
Linha Branca eTouch.

Se a preferência for por um estilo mais rústico, 
essa coleção faz alusão à história, com releitura da 
terracota,  da pedra de Borgogna, do estilo indiano e do 
artesanato. Estão nesse contexto a Bali, D’ampezzo, 
Itálica, Mosaicos de Pedra, Pietra di Borgogna, Pietra 
Naturale, Slate Colection, Tróia e Vintage.

lANçAmENToS mAIS rECENTES

As lojas Portobello Shop receberam, em 2006, 
dois novos produtos, ambos inseridos na tendência 
Contemporâneo: a linha Ecowood, com inspiração 
em tábuas maciças de madeiras rústicas, e a Índigo, 
que se apropria da textura do jeans e é uma extensão 
da linha Touch.

Ecowood se apóia no conceito de Design Susten-
tável ao reproduzir fielmente pranchas de madeira de 
demolição e poupar a natureza. Confeccionada para 
proporcionar o máximo de naturalidade, a linha foi 
desenvolvida com a mais alta tecnologia na produção 
de revestimentos do mercado, o double press.

A semelhança com tábuas de antigas construções 
impressiona. A textura dos veios da madeira, cons-

Um dos pontos 
fortes da rede 
de franquias 
da Portobello 

Shop é a 
logística
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tituídos pela ação do tempo, está evidenciada nas 
peças. Até os tamanhos oferecidos, 15x90cm e 22,5x 
90cm, são iguais ao das tábuas corridas. Disponível 
nos padrões Pátina Branco, Pátina Marfim, Freijó, 
Cedro e Canela, a linha dispõe também de módulos 
para marchetaria (30 x 30cm), mosaico (30x30cm) 
e filetes (10x45cm).

Já na linha Touch, que levou a sensação de textura 
do tecido aos revestimentos, a novidade é o porcella-
nato Índigo. O padrão chega para atender, principal-
mente, ao público jovem, já que representa o espírito 
de liberdade com a sua textura jeans. A estrutura 

da superfície 
do revestimen-
to, produzida 
com um mix 

de materiais, as-
simetrias, sobre-
posições e coorde-
nações, estimula a 

percepção tátil. 
Índigo traz o jeans em três “lavagens”: Índigo 

Blue, a mais escura, Índigo Washed, em tom inter-
mediário, e Índigo Off White, o mais claro. Todos 
estão disponíveis nas dimensões 45x45cm (R$ 70,00 
o metro quadrado) e em mosaico 22,5x45cm, palito 
próprio para curvas. 

Os lançamentos da Portobello Shop trazem como 
benefícios a versatilidade da aplicação, a praticidade e 
a resistência. Tanto a linha Ecowood quanto a Índigo 
são indicadas para áreas internas, como quarto, sala e 
ambientes comerciais, inclusive às que estão sujeitas 
ao contato com a água, como cozinha e banheiro, e em 
suas diversas modalidades, no chão, na parede, só em 
detalhe e em mosaico.  A Ecowood ainda apresenta o 
modelo Canela EXT, ideal para áreas externas.

porTobEllo SHop  
CrESCE 16% Em 2006

A Portobello Shop, maior rede de franquias 
especializada em revestimentos cerâmicos do país, 
acaba de fechar o balanço de 2006, ano em que deu 
início ao seu plano de expansão através do modelo 
compacto de loja. Os resultados revelam crescimento 
de 16% na receita e 15% no volume das vendas na 
comparação com 2005. Outros números positivos 
são o valor do tíquete médio e do fluxo de pessoas, 
este último cresceu 12%, no confronto com a mesma 
base de lojas do ano anterior.

“O balanço mostrou que a estratégia de pulve-

rizar a operação para novos mercados, principal-
mente em cidades menores, com alto potencial de 
consumo, está certa. A expectativa inicial, de fechar 
o ano com 20 lojas no novo formato, foi superada. 
Fechamos 27 contratos, sendo que 21 unidades já 
estão em operação. Além disso, abrimos uma loja 
tradicional e temos outras duas engatilhadas num 
modelo diferenciado”, explica o diretor da Portobello 
Shop, Juarez Leão.

Outro fator que contribuiu com o bom desempe-
nho da empresa foi o lançamento de novos produtos, 
como a linha Ecowood, que se apóia no conceito de 
design sustentável ao reproduzir pranchas de madeira 
de demolição e poupar a natureza, e a Índigo, que 
leva a sensação da textura do jeans ao porcelanato 
em três ‘lavagens’ diferentes.

Para 2007, a rede de franquias prevê crescimento 
de 37% da receita, 32% do volume das vendas e aber-
tura de 35 lojas. Entre as praças-alvo estão Vitória da 
Conquista (BA), Governador Valadares (MG), Montes 
Claros (MG), Cuiabá (MT), Americana (SP), Campos 
de Goitazaces (RJ), Macaé (RJ), Guarulhos (SP), São 
Bernardo do Campo (SP) e Passo Fundo (RS).

FICHA TéCNICA – porTobEllo SHop
 
A Portobello Shop está presente em 19 estados 

mais o Distrito Federal e em 65 cidades: Manaus 
(Amazonas), Maceió (Alagoas), Salvador (Bahia), 
Lauro de Freitas (Bahia), Brasília (Distrito Federal), 
Fortaleza (Ceará), Vitória (Espírito Santo), Vila 
Velha (Espírito Santo), Anápolis (Goiás), Goiânia 
(Goiás), Campo Grande (Mato Grosso do Sul), 
Barbacena (Minas Gerais), Belo Horizonte (Minas 
Gerais), Juiz de Fora (Minas Gerais), Uberlândia 
(Minas Gerais), Belém (Pará), João Pessoa (Paraíba), 
Cascavel (Paraná), Curitiba (Paraná), Foz do Iguaçu 
(Paraná), Londrina (Paraná), Maringá (Paraná), 
Pato Branco (Paraná), Ponta Grossa (Paraná), 
Recife (Pernambuco), Rio de Janeiro (RJ), Niterói 
(Rio de Janeiro); Petrópolis (Rio de Janeiro), Volta 
Redonda (Rio de Janeiro), Natal (Rio Grande do 
Norte), Bento Gonçalves (Rio Grande do Sul), Ca-
xias do Sul ( Rio Grande do Sul), Novo Hamburgo 
(Rio Grande do Sul), Pelotas (Rio Grande do Sul), 
Porto Alegre ( Rio Grande do Sul), Rio Grande ( 
Rio Grande do Sul), Santa Maria ( Rio Grande do 
Sul), São Leopoldo (Rio Grande do Sul), Blumenau 
( Santa Catarina); Florianópolis (Santa Catarina); 
Itajaí (Santa Catarina), Joinville ( Santa Catarina), 
São José ( Santa Catarina), Tijucas (Santa Catarina), 

PortoBello ShoP
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Juarez Leão é diretor da Portobello Shop.

itens comercializados: 1,2 mil 

Funcionários: 600

receita: R$ 12 milhões em produtos por mês

área ocupada: 18 mil metros quadrados de área 
total (área comercial das lojas)

Endereço do escritório central: BR 101 KM 163 
– Tijucas/SC

Endereço do escritório de expansão: Rua 
Estados Unidos, 627 – São Paulo

Barueri (São Paulo), Araçatuba (São Paulo), Assis 
(São Paulo), Bauru (São Paulo), Bragança Paulista 
(São Paulo), Campinas ( São Paulo), Jundiaí (São 
Paulo), Limeira (São Paulo), Marília (São Paulo), 
Piracicaba (São Paulo), Presidente Prudente (São 
Paulo), Ribeirão Preto (São Paulo), São Carlos (São 
Paulo), São Caetano do Sul (São Paulo), Santos (São 
Paulo),  São José do Rio Preto (São Paulo), São José 
dos Campos (São Paulo), São Paulo (SP), Sorocaba 
(São Paulo), Taubaté (São Paulo), Aracaju (Sergipe) 
e Palmas (Tocantins).
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