


A coleção de luminárias Disco é assinada 
pelo estúdio inglês Viable London. 
Projetadas para oferecer leveza e efeitos 
específicos de translucidez, as peças são 
produzidas a partir do empilhamento 
de discos de metacrilato de diâmetros 
proporcionais. A linha faz parte do projeto 
"Degradê", que continuará a ser 
desenvolvido nos próximos anos 

Jum Nakao responde pelo projeto da 
Poltrona Água-viva, inspirada na estrutura 
corporal do animal marinho homônimo. 
Produzido com finas tiras de metacrilato 
unidas por longos parafusos nos pés, o 
móvel, em sua aparente estrutura rígida, 
faz um contraponto sutil aos conceitos de 
maleabilidade e versatilidade do material 

A mesa de centro Híbridos pertence 
à coleção de mesmo nome criada por 
José Marton para a Allê. Inspirada na 
padronagem da série Entrelinhas - criada 
pelo designer para a própria marca -, ela 
traz novas soluções e funções agregadas 
aos objetos. Na imagem ao lado, destaque 
para os pés torneados e o detalhe do vaso 
para flores acoplado 

ual a estratégia para o 
sucesso? 

Da paixão pelo design 
e, principalmente, de uma 

apurada visão das oportunidades 
de mercado vem a decisão de 
Alexandre Lazzarotto e Patrícia 
Bruscato de criar a Allê Design. 

Tudo começou quando 
Alexandre, há oito anos, criou a 
Componenti. Especializada no tra
balho com metacrilato, a empresa 
desenvolve e produz peças sob 
encomenda para clientes de vários 
segmentos. O domínio adquirido 
na tecnologia do metacrilato e o 
investimento certeiro em maqui
nário importado forneceram base 
sólida para a criação do "novo 
braço" do grupo. 

A Allê Design já nasceu ambi
ciosa, com o objetivo de se tornar 
referência no design mundial, 
lançando acessórios e produtos 
com as características que iden
tificassem a origem e a produção 
brasileira, classificada no mundo 
como "trendy", ou seja, criativa e 
lançando moda. 

Com esta ideia em mente, a 
empresa convida grandes nomes 
nacionais e alguns designers 
estrangeiros, que tenham uma 
relação forte com o país, para 
assinar suas coleções. Entre estes, 
Baba Vacaro, Bernardo Senna, José 
Marton, o estilista Jum Nakao, Z a -
nini de Zanine, os irmãos Adriano, 
da Itália, e os britânicos do estúdio 
Viable London. Desde a pesquisa 
do comportamento e do potencial 
da matéria-prima até o desenvolvi
mento da tecnologia e ferramental 
necessários, o designer não tem 
fronteiras para criar. Ele sugere, 
solicita novos equipamentos e o 
desenvolvimento de tecnologias. 
Não à toa, o grupo tem como 
clientes as melhores lojas de design 
do país, com as quais trabalha 
diretamente na comercialização e 
divulgação dos produtos. 



No detalhe, "caquinhos" de chapas de metacrilato em diversas cores, utili
zados por Baba Vacaro na composição da mesa Gelatina. A fusão das sobras 
gera novos blocos do material em combinações infinitas de cores e formas, 
caracterizando a "reinvenção da matéria" 

"Temos como objetivo que 
o consumidor adquira com 
os móveis e objetos da Allê 
não somente um produto, 
mas uma história contada", 
afirma Patrícia. Para que isso 
aconteça, em lançamento de 
coleções e outros projetos, a 
empresa envolve os designers, 
arquitetos e diversos profissio
nais capazes de transmitir ao 
consumidor o conceito e todas 
as informações por trás da 
peça de design. Todo produto 
tem sua história, e conhecê-la 
contribui para valorizá-lo. 

Um capítulo impor
tante nessas histórias é o 

investimento em práticas e 
processos ambientalmente 
adequados. Aproveitando as 
características do material -
100% reciclável - e o domínio 
tecnológico de todo o ciclo 
de produção, a Allê se tornou 
capaz de moldar, curvar, picar, 
aglutinar e até criar novos 
materiais. O resultado? Lixo 
zero e nenhum desperdício. 
Não escapa nem a fita adesiva 
que protege os painéis, nem 
o papelão que os envolve. Os 
fornecedores também seguem 
a mesma visão; todos são 
certificados segundo normas 
internacionais para meio 



ambiente e investem na otimi
zação de processos. 

Com a participação - ine
vitável - em feiras e outros 
eventos internacionais, tam
bém cresceu o conhecimento 
e interesse dos profissionais 
estrangeiros pelos produtos 
da marca. O alvo escolhido 
foi Londres e, em 2009, a feira 
100% Design - apresentando a 
primeira coleção assinada pela 
empresa ainda antes da criação 
da marca atual, Allê Design. 
0 Reino Unido tornou-se o 
ponto estratégico: um canal 
de fácil comercialização com 
toda a Europa. Em março de 
2010, instalaram a filial da 
empresa no país, com o nome 
de Allê U K , e o apoio de uma 
warehouse terceirizada. "Por 
meio dela, podemos enviar o 
estoque para Londres e, de lá, 
distribuir o produto, contro
lando tudo, constantemente, 
do Brasil", conta Patrícia. 

A equipe da Allê UK conta 
com sete pessoas, "não são 
funcionários contratados, mas 
estão literalmente Vestindo a 
camisa' e encantados com a 
marca, os produtos e, é claro, 
com o Brasil", revela otimista 
Patrícia Bruscato. Ainda segun
do ela, "o negócio no Reino 
Unido foi traçado estrategica
mente para acontecer de uma 
forma crescente, sem grandes 
investimentos iniciais". 

Assim é a Allê, uma empre
sa que tem o design no centro 
de sua estratégia. Junto com o 
design do produto, o design 
do modelo de negócio. Pensar 
grande, começar pequeno, 
agir rápido e crescer de forma 
consistente. A empresa sabe o 
patamar em que deseja chegar: 
"os melhores em design no 
mundo. Quem sabe?" afirma 
entusiasmada Patrícia. "Só 
importa que quanto menos 
tempo demorar melhor." I 

Coleção de mobiliário infantil desenhada por Zanini de Zanine. 
O "cavalinho" serve como balanço e apoio para segurar livros e outros objetos 
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