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A Viver Casa & Gourmet é uma evolução dos Centros de Apoio Arno e da Casa Gourmet. Como 
esse projeto se encaixa no planejamento mercadológico da Arno? 
A Arno integra o grupo francês SEB que tem 18 marcas no seu portfólio de produtos, das quais 
seis internacionais (All-Clad, Krups, Lagostina, Moulinex, Rowenta e Tefal) e 11 locais (Air 
Black, Arno, WearEver, SEB, Samurai, Rochedo, Regal, Penedo, Clock, Mirro e Panex). Por 
esse aspecto, tivemos que fazer alterações no formato, pois convivemos em um universo 
composto por marcas e apelos diferentes e, dentro desse contexto, tivemos que evoluir o 
conceito original. A Viver Casa & Gourmet explora as sinergias do grupo. A Arno é especialista 
em eletrodomésticos portáteis com linhas de liquidificadores, ventiladores, torradeiras etc.  
 
E do ponto de vista do consumidor e do mercado? 
Aconteceram muitas mudanças nos últimos 20 anos. A mulher sofreu transformações 
evidentes. O seu perfil, sem ser pejorativo, era mais de dona de casa. Agora, os interesses 
femininos são outros porque a mulher passou a trabalhar fora, tornou-se independente e tem 
uma visão do mundo mais prática. Os adolescentes e homens também entraram nesse novo 
clima no qual todo mundo tem que saber se virar no novo universo da casa. Esse cenário nos 
obrigou a rever os conceitos da casa original. Fazer comida passou a ser a hora gourmet. 
Cuidar de uma roupa agora está associado à saúde e outras situações caseiras também 
passaram a ser relacionadas ao bem-estar. A Viver Casa & Gourmet é um espaço democrático, 
moderno e acolhedor. Queremos que nossas marcas estejam cada vez mais próximas dos 
consumidores e que as pessoas sintam-se em casa, que tenham experiências diversas e 
possam aperfeiçoar suas próprias habilidades e direcioná-las à própria casa. 
 
Esse espaço é para a Arno estreitar relacionamentos com seus públicos? 
Sim. Vamos receber o consumidor final e, também, revendedores e fornecedores. A mídia, por 
exemplo, pode fazer produções editoriais no espaço, uma empresa pode fazer reuniões de 
trabalho e uma revenda pode trazer a equipe para mostrar nossos produtos em atividade. A 
casa foi criada para o exercício da experimentação. Nosso desejo é que os consumidores 
visitem a casa para ver, perguntar e experimentar.  
 
O foco em experimentação tem adequação às necessidades dos anunciantes que buscam 
comunicação mais interativa? 
É um ponto de contato feito para estimular interatividade de acordo com as necessidades 
individuais. 
 
Com esse posicionamento, mudam os aspectos conceituais da publicidade da Arno? 
Mudam sim. Saímos de um papel de só divulgar nossos produtos para usar a mídia a fim de 
propor interatividade. Precisamos abrir a porta da casa para o consumidor, trazê-lo para 
dentro e deixá-lo experimentar. A casa possui uma mídia específica para divulgar a grade de 
cursos e demais atividades. Vamos ter ações focadas como um encarte para o meio revista 
para profissionais de arquitetura e decoração. Por outro lado, vamos veicular uma campanha 
para estimular a visitação à casa.  
 
Qual é o volume de pessoas previsto? 
Aguardamos cerca de 200 mil pessoas até o final do ano. Nas Casas Gourmet Arno em São 
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais as visitas chegaram a 200 mil pessoas no ano passado.  
 
Esse fluxo se transforma em ambiente de pesquisa? 
As observações que anotamos podem ser usadas de forma estratégica para aperfeiçoarmos 
produtos e abordagem. Venham, conheçam e interajam comigo para que possamos aprender e 
retribuir. 
 
Qual é o investimento para montar o Viver Casa & Gourmet? 
Foram necessários R$ 5 milhões para montar esse espaço de 700 metros decorado por 19 
arquitetos. Apesar da diversidade, eles conseguiram dar unidade completa, o que é muito bom 
para o conceito da casa. Contamos também com a parceria de uma série de empresas como a 



Panasonic, que nos forneceu os monitores de televisão instalados na casa. A Gyotoku participa 
com a instalação do piso e a GE/Dako com refrigeradores. Contamos com 60 empresas 
parceiras no projeto. 
 
Esse orçamento inclui a verba de mídia? 
Não. Reservamos R$ 3,5 milhões para a publicidade que é coordenada pela Publicis Brasil. 
 
A agência também ajudou a Arno na montagem da casa? 
A equipe da Publicis sempre foi parceira em todas as etapas do projeto. Ela faz nossa 
publicidade e também das ações promocionais. 
 
Essas casas gourmet serão substituídas pelo novo conceito? 
Sim, mas não há uma agenda fechada para essa transição. 
 
A casa é uma espécie de loja-conceito? 
Não realizamos a venda final ao consumidor, mas é uma loja-conceito, sim. Temos interesse 
em desenvolver esse tipo de ambiente para estimular a percepção do consumidor. Podemos 
dizer que ela é uma loja-conceito para nossas revendas, mas é uma réplica de uma casa real 
para o cliente final. A revenda enxerga a casa como um local para aprendizado de 
planejamento de lojas. 
 
O Grupo SEB, controlador da Arno, presente em 120 países, vai levar a idéia da Viver Casa & 
Gourmet para outras filiais?  
Esse projeto é benchmark para o mercado mundial. Alguns países aproveitaram a idéia 
brasileira, mas com adaptações. Os cursos, palestras e workshops ainda não integram os 
programas dessas casas, mas o conceito de experimentação sim.  
 
A tecnologia está deixando as pessoas mais caseiras? 
O que era uma rotina passou a ser uma atividade prazerosa como preparar um jantar mais 
gourmet, por exemplo, que se transforma em uma experiência. Socialmente as pessoas 
realmente estão mais caseiras.  
 
O foco da Arno são as famílias? 
Nosso conceito é que todo mundo da família pode utilizar nossos produtos. Eles são portáteis e 
de fácil manuseio. Muita gente mora sozinha e precisa do tipo de equipamento que 
produzimos. O homem passou a cozinhar para receber amigos, comportamento que não era 
comum há alguns anos. 
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