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Atacadistas do segmento de utensílios e presentes estão otimistas para 2008. O dólar baixo 
vem favorecendo os importadores, predominantes no setor, enquanto a estabilidade 
econômica estimula as vendas das empresas como um todo. Empreendedores que se 
interessam por design, decoração e utensílios domésticos podem ingressar no mercado por 
meio de investimentos de R$ 35 mil a R$ 100 mil. Desenvolvimento de itens para serviço de 
mesa em cerâmica, peças de cristal e almofadas estão entre as opções — a terceirização da 
fabricação é uma tendência.  
 
Uma amostra do aquecimento desse mercado pôde ser sentida durante a última Abup Show, 
feira de negócios organizada pela Associação Brasileira de Empresas de Utilidades e Presentes 
(Abup), encerrada na semana passada. Em São Paulo, 85 empresas expuseram seus produtos 
para cerca de 15 mil lojistas e profissionais do segmento, vendendo em torno de R$ 40 
milhões em produtos. A maior parte dos estandes mostrava itens de alto valor agregado. “A 
feira funciona como um termômetro das intenções de compra dos lojistas para o ano”, afirma 
Augusto Rissuke de Moraes Tada, distribuidor exclusivo dos cristais Moser no Brasil e 
presidente da Abup.  
 
De fato, esse tipo de evento de negócios tem importância para atacadistas por ser uma 
importante vitrine tanto de produtos, quanto do conceito das marcas. Além do varejo, as 
outras alternativas para chegar aos clientes são site corporativo e showroom, espaço de 
cobertura geográfica limitada. Para Tada, a exposição da marca de cristais que representa em 
território nacional, a Moser, nas feiras de negócio é fundamental para levar informações 
importantes sobre a proposta da empresa.  
 
Com peças cujos valores ultrapassam a dezena de milhar, o empresário destaca o público-alvo 
extremamente segmentado de seus produtos. “Os cristais Moser são modelados e pintados 
artesanalmente, muitas vezes como réplicas de objetos históricos e produzidos em edições 
limitadas. Esse tipo de produto requer do consumidor final tanto dinheiro quanto cultura, para 
que ele entenda o valor da peça”, explica Tada.  
 
Para aqueles que desejam entrar no mercado de cristais, pode ser menos arriscado iniciar uma 
produção própria, cujos produtos sejam mais acessíveis. Aproveitar o vidro em alguns itens 
também pode ser alternativa, como o fazem Elizabeth e Eduardo Prado. O casal conhece as 
técnicas da modelagem nesse tipo de matéria-prima e há 18 anos montaram a empresa, que 
utiliza os serviços de fábricas terceirizadas.  
 
“Para trabalhar com cristal e vidro o forno industrial precisa ficar ligado ininterruptamente, o 
que resultaria em gastos excessivos. Por isso, indico a terceirização dessa infra-estrutura para 
quem deseja começar um negócio no ramo”, adverte Eduardo Prado. O casal trabalha também 
com cacos de garrafas. Com aproximadamente R$ 100 mil, e conhecimentos técnicos da arte 
de modelagem em vidro, é possível abrir uma pequena empresa do tipo.  
 
cerâmica. A cerâmica é outro material bastante usado por empresas do segmento de 
utilidades, mas por ter menor valor agregado, exige do empreendedor mais criatividade para 
que o produto alcance as classes de alto poder aquisitivo. Há um ano, Rosângela Simões, filha 
do também empresário Roberto Simões, assumiu o desafio. Ela criou linhas de itens para 
serviço de mesa pintadas a mão e bastante coloridas. São saladeiras, sopeiras, copos, pratos e 
outros produtos em formato de frutas e legumes. “Trata-se de uma linha bem-humorada, 
colorida”, avalia Rosângela. A marca Table Chic possui um showroom no Rio e tem como 
cliente o próprio Roberto Simões. Também nesse caso, a manufatura é terceirizada.  
 
As atenções saem da mesa e se voltam para quartos e salas nas mãos de Fátima Queiroz, 
proprietária da Les Coussins, marca especializada em almofadas. A empresária já atua há 15 
anos nesse segmento e tem como clientes lojistas, arquitetos, decoradores e construtoras que 
vendem apartamentos mobiliados. “Duas vezes por ano faço uma pesquisa das tendências em 



estampas na Europa e trago aquilo que pode se tornar moda no Brasil. Procuro desenvolver 
linhas de almofadas tanto contemporâneas quanto clássicas”, conta Fátima.  
 
Por ter como público-alvo pessoas com alto poder aquisitivo, a empresária conta não 
ultrapassar em 30 o número de produtos iguais, para garantir exclusividade às peças. São 
duas coleções por ano, lançadas sempre nas feiras Abup Show. Em cada uma delas há cerca 
de 300 modelos, sendo que este ano a empresária optou por fabricar também sacolas com os 
tecidos, no intuito de levar as pessoas a utilizá-las no lugar dos sacos plásticos, ao irem ao 
supermercado.  
 
Para ingressar nesse mercado, bastante concorrido segundo Fátima, é preciso ter cerca de R$ 
50 mil, para compra de duas máquinas de costura profissionais e material suficiente para 
produzir ao menos 30 modelos de almofadas. Há custos ainda com as embalagens necessárias 
para o transporte dos itens. Aproximadamente 30 metros quadrados devem ser suficientes 
para a confecção e armazenagem das almofadas, de acordo com Fátima, que vende produtos 
de R$ 20 a R$ 600.  
 
Mas não é apenas o interior das casas que demanda produtos para decoração. O jardim ganha 
charme especial com os itens da marca Julia & Julia Design. Maria Julia Figueira de Mello, 
proprietária da empresa, busca a qualidade do alumínio fundido, que não enferruja e 
dificilmente se deteriora, e a originalidade em seus 17 itens e 113 modelos artesanalmente 
pintados. “Meu intuito é atingir os consumidores de alto poder aquisitivo”, afirma Maria Julia.  
 

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 mar. 2008. Tecnologia, p. B-18. 


