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A terceira geração da Casa Fortaleza - tradicional rede de lojas de tapetes, carpetes e cortinas 
está reestruturando as operações de varejo e criando mecanismos para o rejuvenescimento da 
marca. A empresa vai inaugurar, em julho, uma loja conceito em uma das mais badaladas 
ruas da capital paulista, a Gabriel Monteiro da Silva, e criou no mês passado dois novos 
espaços de vendas pela internet.  
 
De acordo com Daniel Al Makul, um dos dois irmãos herdeiros da rede de lojas, a empresa está 
buscando uma linguagem mais moderna, mais dinâmica. A Casa Fortaleza Vitrine, como será 
chamada a nova loja, será voltada para o público classe A e para profissionais do mercado de 
decoração. "Sentíamos falta de um ponto de venda que valorizasse mais a marca", afirma Al 
Makul, que ocupa o cargo de diretor comercial e de marketing. O pai de Daniel e de Fabiano Al 
Makul, Jorge Al Makul, hoje com 63 anos, passou para o conselho do grupo no final de 2006. 
Desde então, os dois irmãos começaram a participar mais ativamente das decisões da 
empresa e iniciaram o processo de modernização.  
 
A nova loja terá 500 m e recebeu investimentos de R$ 2 milhões nas obras, estoque e 
desenvolvimento. Segundo Daniel, a loja conceito surgiu da necessidade do mercado de um 
atendimento personalizado e exclusivo para atender a um público mais exigente, formador de 
opinião e também de um espaço que traduzisse melhor a qualidade dos produtos.  
 
Entre as novidades que a Casa Fortaleza Vitrine oferecerá está uma linha de carpetes 
residenciais importados da Bélgica, a coleção Capuccino. Além de cores especiais, esse carpete 
tem como diferencial a largura de quatro metros que o torna especial porque tira a 
necessidade de emendas nos quartos. Segundo Daniel, a largura dos carpetes 
tradicionalmente é de três metros. A empresa também lançou a coleção de tecidos "Volta ao 
Mundo" que se baseou nas características individuais de 17 cidades para reproduzir os sentidos 
que cada uma emana. A linha Cancun, por exemplo, é para áreas externas, usa muitas cores e 
lembra natureza. A coleção Rio de Janeiro engloba os linhos, é mais despojada, mais leve, 
lembra praia. Os tecidos Dubai remetem à tecnologia, ao moderno, têm textura, tramas e fios 
metalizados.  
 
Na internet, a empresa lançou na semana passada uma página exclusivamente para venda de 
tapetes, o que possibilitará a comercialização para todo o Brasil. "Colocamos na e-commerce 
uma linha jovem, moderna, dinâmica, uma linha com a cara da geração de internautas", 
explica Daniel. A expectativa é de que dentro de um ano os negócios pela internet passem a 
representar 5% das vendas totais de tapetes do grupo. Segundo ele, a intenção é rentabilizar 
o estoque através de mais um canal de vendas não físico e atender a exigência do mercado de 
pronta entrega em casa.  
 
A outra incursão da empresa pela internet é um sistema de lista de presentes para casamentos 
que começou em maio, aproveitando o mês das noivas. "Os noivos podem fugir um pouco das 
listas tradicionais de casamento e serem presentados com cotas de decoração", sugere Daniel. 
Os convidados e padrinhos podem juntar diferentes possibilidades de cotas entre R$ 100,00 e 
R$ 10 mil para atingir o valor desejado do presente. A compra pode ser parcelada em até cinco 
vezes, sem juros, no cartão de crédito. No final os noivos podem trocar o valor por qualquer 
produto que desejarem nas lojas e ainda com um desconto de 10% no valor de venda. Todo o 
processo tem um acompanhamento especializado de uma gerente de relacionamento. Ele 
estima que o valor médio por casal de noivos com a lista de casamento na loja virtual deverá 
ser de R$ 10 mil. Essa estimativa baseia-se no seguinte cálculo: se um casal decidisse usar 
somente produtos da Casa Fortaleza para decorar um apartamento de 150 m gastaria em 
torno de R$ 25 mil, segundo ele.  
 
Além de carpetes, tapetes e cortinas, a Casa Fortaleza tem itens exclusivos nacionais como 
sofás e poltronas com material sustentável em couro e fibras de banana. A empresa também 
trouxe da Índia móveis em madeira maciça sustentável, como mesas de centro, mesas 



laterais, aparadores e objetos artesanais indianos feitos com osso de camelo e chifre de búfalo 
(porta-retratos, caixinhas e candelabros).  
 
Crescimento  
 
Segundo o diretor, as vendas do grupo cresceram 20% no primeiro quadrimestre deste ano 
em comparação a igual período do ano passado, mas ele não divulga os valores. O 
crescimento deve-se, de acordo com Daniel, à reorganização da empresa, e ao boom 
imobiliário que começa a chegar no varejo aquecendo as vendas para decoração dos imóveis. 
Do faturamento do grupo, 75% vêm das vendas das cinco lojas de São Paulo e 25% das 
quatro lojas do Rio de Janeiro.  
 
A nova geração do grupo já estuda a possibilidade de abrir o capital da empresa mas ainda 
não tem previsão de quando isso poderá acontecer. "Completamos 72 anos no dia 15 de 
março. Antes de chegarmos aos 100 anos faremos nosso IPO", declara Al Makul.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6, 7 e 8 jun., Administração & Serviços, p. C5. 


