
SCA investe em linha de luxo desenvolvida na Itália 
 
Ao mesmo tempo em que grandes indústrias moveleiras buscam produtos e estratégias 
específicas para as classes de poder aquisitivo mais baixo, a SCA decidiu caminhar no sentido 
oposto e prepara para o primeiro semestre de 2010 o lançamento da marca Collezione, 
destinada aos consumidores de alta renda. A linha foi desenvolvida desde 2008 pelo estúdio 
italiano Decoma Design e será vendida em não mais do que 30 lojas exclusivas no Brasil e 
algumas no exterior, diz o diretor-superintendente da empresa, Sérgio Manfroi. 
 
"As classes C e D já estão bem atendidas pelos grandes fabricantes e exigem maior capacidade 
de produção", diz o executivo. A SCA já trabalhava focada em segmentos de renda mais alta e 
no mercado corporativo, com 87 lojas exclusivas no país, e agora vai ingressar num segmento 
de valor agregado ainda maior, em que as margens são mais "robustas", comenta. 
 
Segundo Manfroi, a nova marca vai ajudar a SCA a dar um salto de faturamento anual para a 
faixa de R$ 300 milhões em até três anos, ante os cerca de R$ 130 milhões previstos para 
2009. O lançamento faz parte de um programa de investimentos de € 20 milhões para o 
período de 2009 a 2010, incluindo a aquisição de novos equipamentos e a construção de um 
espaço para a apresentação dos produtos na sede da empresa, em Bento Gonçalves (RS).  
 
No início, as cozinhas, livings e banheiros da Collezione serão produzidos com matérias-primas 
importadas da Itália, onde os acessórios, as texturas e os acabamentos das chapas ainda são 
superiores aos padrões encontrados no mercado interno, diz o executivo. Mas as compras 
poderão ser nacionalizadas à medida que os fornecedores locais apresentem produtos de 
qualidade e inovadores, explica. 
 
A primeira loja exclusiva da Collecione deve ser inaugurada em março ou abril em São Paulo, 
seguida de unidades no Rio de Janeiro e em Brasília. "Vamos abrir duas a três por ano nas 
principais capitais", adianta Manfroi. De acordo com ele, as lojas também vão oferecer 
complementos como estofados, produtos para iluminação e eletrodomésticos de alto padrão 
fabricados por terceiros. 
 
"O projeto é replicável em qualquer grande cidade do mundo, como Milão, Paris, Nova York ou 
Tóquio", afirma o executivo. A SCA já foi contatada por alguns candidatos a abrir lojas nos 
Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália, Venezuela, Chile, Argentina, Panamá e alguns países 
árabes, mas a estreia da marca no exterior só virá depois das primeiras experiências no Brasil, 
avisa Manfroi. "Não vamos atropelar o processo".  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4, 5, 6 e 7 set. 2009, Empresas & Tecnologia, p. 
B4. 


