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A Coza conseguiu um grande feito: inovar, há 25 anos, o design pouco atrativo de artigos de 
cozinha, banheiro e serviços domésticos. O segredo? Olhar atento em detalhes da rotina do 
lar. 

Os ingredientes do sucesso da Coza, empresa gaúcha que fabrica artigos domésticos de 
plástico, oscilam entre o básico no mundo dos negócios - visão empreendedora e boa gestão- 
e um senso de observação apurado de pequenas lidas domésticas. Na vanguarda, a empresa é 
responsável pela criação de um novo conceito para o uso de acessórios em plástico. Sua 
façanha consiste em aplicar um design funcional e atrativo em utensílios para cozinha, 
banheiro e limpeza da casa. 

Há 25 anos, quando inovação e design ainda não tinham virado um mantra nas empresas 
nacionais, três gaúchas de Caxias do Sul incorporaram o conceito das duas palavras na linha 
de produção da fábrica da Coza – na época, com 21 funcionários. Logo depois da morte do 
fundador Rudy Zatti, ainda no susto, Vera, Cristina e Daniela assumiram aos poucos o controle 
da pequena empresa herdada e logo imprimiram suas marcas: praticidade, cor e beleza. A 
fórmula, ainda inexistente no mercado em que atuam, deu certo. "Não existia uma alternativa 
para usar os objetos de cozinha em, por exemplo, um jantar. Eles eram feios e tinham de ficar 
escondidos. Na mesa, era só inox. Nada de plástico", diz Daniela Zatti, diretora presidente da 
Coza.  

 

 
Tigelas da linha Retrôda Coza, fabricante gaúchade utensílios domésticos de plástico Foto: Divulgação 

 

O plástico ganhou cor e desenhos mais funcionais. Segundo Daniela, as idéias apareceram 
principalmente pela falta de opções - constatadas na prática - do mercado. "Eu queria uma 
lixeira pequena, para colocar em cima da pia. Não encontrava nada que agradasse.  

Não eram práticas e fáceis de manusear, como todo artigo de cozinha deve ser. E ainda por 
cima eram feinhas. Esse foi o estalo para que a gente começasse a perceber onde poderíamos 
investir."  

Trilhado o caminho do sucesso, abriu-se precedentes para que outras empresas pegassem 
carona na fórmula. O diferencial foi copiado à exaustão. No varejo, os clientes passaram a ter 
opções muito semelhantes. "Não chega a ameaçar, mas existe muita marca que tenta copiar 
nosso design, nossas cores. Não adianta tentar confundir. Como são produtos de vida curta, 
logo os consumidores percebem que compraram um artigo inferior", diz. 



 
Profissionalizar ainda mais. Essa é nossa meta", diz Daniela Zatti, diretora-presidente  da Coza Fotos: Divulgação 

 

Atualmente, a marca fabrica 12 milhões de peças plásticas por ano em diferentes materiais. É 
pioneira no uso de biopolímeros e uma das poucas empresas do mundo com esta experiência 
nesse mercado. Seus produtos estão presentes em 15 países e à venda na loja do Museu de 
Arte de Nova York e no café do Museu de Copenhagen. "A gente se profissionalizou e cresceu, 
o que não foi e continua não sendo fácil. Ser pioneiro é bom, mas isso implica em muito 
empenho. Tivemos que introduzir uma cultura de negócios não só na nossa empresa, mas na 
dos nossos fornecedores também. Caso contrário, o processo de crescimento seria lento", 
afirma a executiva e acionista. 

Em 2007, a Coza lançou o primeiro produto em plástico 100% biodegradável. As peças da 
linha Coza Organic são feitas com o bioplástico (matéria-prima orgânica extraída do amido da 
batata). O lançamento marca, segundo Daniela, o compromisso da empresa com as questões 
ambientais, visto que essa não é a primeira iniciativa focada na bandeira verde.  

Buscando se diferenciar cada vez mais, foi lançado no ano passado um canal de vendas dos 
produtos da empresa na internet. "Percebemos que as pessoas nem sempre encontram todos 
nossos produtos nas gondôlas de supermercado. É uma alternativa para aqueles que procuram 
cores diferenciadas, artigos específicos e também para as pessoas que preferem fazer compras 
online." 

Projetar um futuro próspero para a Coza faz parte da rotina da diretora-presidente. Daniela 
Zatti acredita que a manutenção das politicas adotadas na condução da fábrica é prioridade. 
"Profissionalizar ainda mais. Essa é a nossa meta", finaliza. 
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