




espaço conquistado pelas 
lojas São Romão e Axis no 
mercado de decoração de 
Belo Horizonte, M G , deve-se 

à experiência comercial e visão de 
vanguarda de suas proprietárias, 
a decoradora Tânia Gontijo e suas 
três filhas, Paula , Renata e Julia 
Dumont. Antenadas, elas estão sem
pre em busca de novas tendências 
dos mercados brasileiro e mundial. 
Assim, criaram dois showrooms 
com perfis distintos, inspirados no 
público ao qual se dirigem. 

"A Axis é voltada ao público 
mais jovem, apreciador do design. 
Já a São Romão tem uma clientela 
mais sóbria e trabalha diretamente 
com profissionais", afirma Tânia. 

E estas diferenças têm raízes 
históricas. O clássico dominava 
o mercado no início da década 
de 1990 e as lojas não ofereciam 
nada de moderno. Desta forma, 
a São Romão foi fundada com a 
proposta de inovar a linguagem do 
mobiliário local, comercializando 
produtos contemporâneos de 
designers brasileiros consagrados, 
como Etel Carmona, Arthur de 
Mattos Casas, Carlos Motta, Sergio 
Rodrigues, Aristeu Pires, Jorge Zal -
zupim e, posteriormente, algumas 
peças-chave de origem interna
cional que começaram a entrar 
no mercado. Hoje, o showroom é 
composto essencialmente por peças 
do mobiliário nacional e alguns 
móveis de produção estrangeira, 
como cadeiras italianas. 

Mas foram estas últimas que 
inspiraram a criação de uma nova 
loja exclusiva. "Foi o que nos 
motivou a abrir uma loja só para 
das", revela Tânia. A Axis surgiu 
em 1999, no momento em que as 
proprietárias puderam selecionar 
diversas empresas internacionais 
para representá-las no Brasil. 
"Tratava-se de um imenso 'cadei-
ródromo', onde vendíamos Driade, 
Kartell, Casamania e Indecasa", 
relembra a empresária. 

Mas a loja ampliou o leque 
de soluções com produtos têxteis, 
móveis para áreas externas, entre 

Abaixo, na parede do ambiente, painel 
Flaxman, em alumínio e MDF, design Fávio 
Borsato e Mauricio Lamosa e, em desta
que, poltrona Diz e Banco Sônia, ambos 
em madeira, design Sergio Rodrigues, 
disponível na Axis. Ao lado, Poltrona N, 
design José Zanine Caldas, com estrutura 
em madeira e estampa da Again e mesinha 
lateral Catedral, em madeira maciça e 
com tampo de vidro, produzidas nos 
anos 1950. As duas peças fazem parte do 
showroom da São Romão 

Abaixo, banquinhos Alegria, em pinus 
tingido. Criação da Habitart, Porto Alegre. 
À venda na Axis 

outros, e concentrou a seleção na 
produção nacional. Hoje, o mix 
reúne peças modernas criadas 
por jovens designers brasileiros, 
como Zanini de Zanine, Luciana 
Martins e Gerson de Oliveira, e 
os proprietários do Estudiobola, 
Flávio Borsato e Mauricio Lamosa 
e outras, fornecidas por diversas 

empresas, como Empório Beraldin, 
Arteforma, Again e Regatta. 

Conscientes da necessidade 
de atuar junto aos profissionais e 
interessados por decoração, tanto a 
São Romão quanto a Axis utilizam 
redes sociais - blog e Facebook -
como ferramentas de aproximação 
e oferecem uma atenção especial ao 
desenvolvimento de projetos. Este 
atendimento personalizado faz parte 
do "pacote" para que os clientes 
tenham um atendimento completo. 
"A intenção é que o nosso espaço 
seja a extensão do trabalho do 
cliente e/ou profissional. Um lugar 
confortável, criativo e aconchegante, 
e cada vez mais prático e sofistica
do", acrescenta Tânia Gontijo. 

Criar dois universos diferentes a 
partir de um mesmo mix. Foi essa 
destreza que fez a empresária e sua 
família conquistarem o próprio 
espaço e instituírem uma nova l in
guagem no cenário do design de Belo 
Horizonte: a contemporaneidade. Z 



Puff Nuance, revestido em 
couro ou tecido com uma 
sequência de cores em 
degradê, design Luca Nichetto 

Um ambiente dinâmico 
somado à excentricidade 
e peculiaridade de seus 
produtos formam o 
universo Benedixt. Hoje, 
uma referência no garimpo 
dos melhores produtos de 
design internacional 

De ouro cravejado com 
pedras preciosas, a 
joia Saca Rolha é uma 
edição especial da linha 
Ana G. da Alessi. Design 
Alessandro Medini 



ocalizada na Rua Haddock 
Lobo, em São Paulo, a loja 
foi uma das precursoras 
do segmento, tendo rece

bido em 2005, ao completar dez 
anos, o Prêmio Gia (Global Inno-
vator Award) de mais inovadora 
entre as brasileiras, concurso or
ganizado pela GiftFair de Chicago 
(EUA). Título este que se explica 
em seu showroom com uma l i n 
guagem própria que transparece 
na distribuição dos produtos 
em espaços minuciosamente 
pensados. "Criamos ambientes 
em que o comprador possa 
visualizar o produto dentro de 
um contexto. Nossos clientes, 
hoje, estão mais exigentes em 
relação ao design; eles querem 
o novo, o inédito, o melhor", 
afirma o designer de interiores 
Marcello Maksoud, responsável 
pela ambientação da loja. 

A alma da Benedixt está nas 
cores e no movimento incorpo
rado na criação de seu espaço 
interno. A loja viaja o mundo em 
busca de novos talentos, ideias e 
conceitos. Segundo Marcello, o 
objetivo é transmitir aos clientes 
sua intensa paixão pelo design, 

fugindo do padrão convencional 
e abrindo espaço para um lifestyle 
moderno, dinâmico e jovem, va 
lorizando todas as peças. "Tudo é 
design; nossa meta é ajudar, edu
car, informar e abrir os olhos de 
todos para que possam entender 
mais sobre o desenvolvimento e 
conceito, que vai desde um palito 
de dente à cadeira que estão es
colhendo para sua sala de jantar", 
conclui Maksoud. 

No segundo andar, o 
cliente se depara com o acervo 
lúdico da grife italiana Alessi, 

referência no design de utensílios 
domésticos. O espaço da marca 
conta com peças assinadas por 
grandes nomes do design e da ar
quitetura internacional, tais como 
os italianos Stefano Giovannoni e 
Alessandro Mendini, o inglês Wi l l 
Alsop, Toyo Ito, entre outros. 

A parceria entre a Benedixt e 
outras marcas internacionais com
pleta a principal missão da loja, que, 
segundo Marcello Maksoud, é levar 
ao consumidor a alegria, o espírito 
jovem e a satisfação de desfrutar o 
que há de melhor no design. 

No segundo andar da Loja, o cliente se depara com o espaço dedicado aos produtos 
Alessi, que remete ao universo lúdico e colorido da marca 
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