
A Allê Design nasceu com foco
e estratégia já traçados de for-
ma a alcançar a exportação de
móveis com design assinado.
Por isso, em 2010 mesmo - ano
de fundação da marca - os só-
cios Patrícia Bruscatto e Alexan-
dre Lazzarotto abriram as por-
tas do primeiro escritório da
Allê Design fora do país, em
Londres, responsável pela dis-
tribuição na Europa das peças
produzidas na fábrica de Bento
Gonçalves (RS).

Foi necessário o aporte de R$ 1
milhão na Allê UK, mas o inves-
timento já começa a apresentar
resultados. As exportações re-
presentaram 2% do faturamen-
to total do Grupo Componenti
em 2010. Neste ano, os sócios es-
timam que esse número deve
saltar para 10%.

Em menos de um ano de exis-
tência, os móveis da Allê Design
concebidos em parceria com de-
signers brasileiros e estrangei-
ros já estão disponíveis em lojas

como Harrods, Selfridges, Cha-
plins e Galeria Silvia Nayla.

De acordo com Patrícia, a es-
colha de Londres como o pri-
meiro escritório fora do país se
deu por sua proximidade da Es-
candinávia (berço do design),
França, Holanda, Bélgica, Ale-
manha e Itália. “Através do Rei-
no Unido atendemos pratica-
mente a Europa inteira”, afir-
ma Patrícia.

O próximo passo da Allê De-
sign será desbravar o mercado
americano com um escritório
previsto para ser inaugurado no
final de 2012. “Já estamos em
contato com alguns clientes”,
conta Patrícia. ■

Exportação de
peças para Londres

Patrícia Bruscatto já tinha exer-
cido sua veia empreendedora
em 2002, ao fundar - juntamen-
te com Alexandre Lazzarotto -
a Componenti, indústria de Ben-
to Gonçalves (RS) especializada
na fabricação de acessórios e
móveis em metacrilato, uma es-
pécie de acrílico de alta resistên-
cia, para projetos corporativos,
indústria náutica e moveleira.

Mas a empresária formada
em comércio internacional quis
ir além e apostou no chamado
“intraempreendedorismo”,
quando o funcionário ou empre-
sário empreende dentro de uma
companhia já concebida. A ideia
era colocar maior valor agrega-
do aos produtos produzidos lan-
çando mão de parcerias com de-
signers renomados.

Ainda de forma incipiente, a
própria Componenti passou a fa-
bricar esse tipo de móveis a par-
tir de 2004 e fez sua primeira
apresentação oficial de peças
em um evento setorial em
2009, a Feira Casa Brasil.

A empresa também levou
seus móveis para a Feira 100%
Design, do Reino Unido, em
três edições consecutivas
(2008, 2009 e 2010), sendo a
única marca brasileira a ter um
estande no evento, cuja organi-
zação é responsável por selecio-
nar quais empresas poderão
participar.

Com a especialização na fabri-
cação do metacrilato e o aumen-
to de pedidos, o negócio expan-
diu-se, dando origem à Allê De-
sign, marca de móveis, também
em metacrilato, desenvolvidos
com designers consagrados, co-
mo Baba Vacaro e Jum Nakao,
entre outros.

Inaugurada em março de
2010, a Allê Design demandou
investimentos da ordem de R$
1,5 milhões na criação da mar-
ca, no desenvolvimento de tec-
nologias e na compra de maqui-
nários importados.

“Escolhemos Allê Design por-
que é um nome fácil de lembrar.
Precisávamos de um ‘brand’ pa-
ra as coleções assinadas”, afir-
ma Patrícia.

O próximo passo foi abrir um
escritório em Londres, com

uma equipe formada por sete
pessoas, entre representantes
comerciais, assessores de comu-
nicação e uma distribuição ter-
ceirizada para lojas no Reino
Unido e outros países europeus.

Para a venda no mercado ex-
terno, a marca conta com o se-
lo “CE”, que é válido em toda a
Europa e atesta a aprovação da
venda do produto naquele ter-
ritório.

Atualmente, a Allê Design re-
presenta 45% do faturamento
do Grupo Componenti, que fa-
tura cerca de R$ 12 milhões
anualmente.

Patrícia acredita que no pri-
meiro semestre de 2012 a marca
já colha os frutos das vendas e
comece a apurar lucro.

Reconhecimento internacional
Com apenas 32 anos, Patrícia
foi a única brasileira escolhida
para se juntar à outras 49 em-
preendedoras de diversos paí-
ses em um programa com dura-
ção de três meses e encontro
presencial durante seis dias na
Universidade da Califórnia, que
promove o Programa Banco
Santander W50 em parceria
com a instituição bancária.

“A universidade em que me
graduei me informou que que-
riam mulheres envolvidas com
o mercado internacional. Como
eles conheciam o meu trabalho,
comentaram comigo e eu me in-
crevi”, lembra Patrícia.

“Durante o programa fize-
mos simulações de construção
de negócios, de aAquisição de
empresas em cenário não satis-
fatório com estratégias de inves-
timento de marketing. É literal-
mente como adquirir e adminis-
trar uma empresa”, conta

Patentes
A Allê Design detém a patente
de dois mecanismos de produ-
ção. Um deles é aplicado na li-
nha Gelatina, que reutiliza so-
bras de metacrilato, e é assina-
da pela designer Baba Vacaro. A
técnica se baseia na fusão das so-
bras do acrílico em diversas co-
res com o uso de resina.

A outra patente diz respeito
à coleção Entrelinhas, assina-
da por José Marton, composta
por peças de metacrilato listra-
do. ■

Weruska Goeking
wgoeking@brasileconomico.com.br

A Allê Design nasceu focada no
mercado internacional e deve
representar 10% do faturamento
neste ano. Próximo passo será
conquistar os Estados Unidos

Móveis feitos por
jovens designers
ganham omundo

QUARTA-FEIRA
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“

A estimativa é que
as exportações
representem 10%
do faturamento
total do Grupo
Componenti em
neste ano

■ COLEÇÃO
Padronagens exclusivas
lançadas a cada semestre

12

Empreendedora cria marca internacional e torna-se única
representante do país em programa para mulheres de negócios

■ CRIAÇÃO
Tempo necessário
para criar cada peça

2 a6meses

INOVAÇÃO & EMPREENDEDORISMO

Escolhemos Allê
Design porque
é um nome fácil
de lembrar.
Precisávamos de um
‘brand’ para as
coleções assinadas

Patrícia Bruscatto
Sócia-fundadora da Allê Design

■ INOVAÇÃO
Montante investido
anualmente

R$600mil

■ PREÇOS
Peças com certificado
podem custar até

R$22mil

QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE
Editorexecutivo:ArnaldoComin acomin@brasileconomico.com.br

PatríciaBruscatto eAlexandre
Lazzarotto,sócio-fundadores
daAllêDesign
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Especialmente desenvolvido em
parceria com a UCLA Anderson
Executive Education para prepa-
rar a próxima geração de mulhe-
res líderes globais, o Programa
Banco Santander W50 tem a fun-
ção de imbuir as empreendedo-
ras com ferramentas de desenvol-
vimento, treinamento e conheci-
mento para melhorar a produtivi-
dade e as habilidades para reter
talento e assegurar o sucesso fu-
turo das organizações.

O Programa tem como foco
mulheres empreendedoras entre
30 e 35 anos com significativa ex-
periência profissional e realiza-
ções diretas, com possibilidade
de assumir posição de liderança
em alguma empresa.

Durante os seis dias de progra-
ma - entre 10 e 15 de junho - se-
rão abordadas estratégias de lide-
rança, introdução à governança
corporativa, estratégia, estrutura
e sucessão, networking. A expe-
riência no campus faz parte de
um programa de três meses com

avaliações pré e pós encontro pa-
ra acompanhar a aplicação dos
conceitos na vida profissional
dos participa

As interessadas podem se ins-
crever até o dia 1 de março de
2012 no site da Universidade da
Califórnia (www.anderson.ucla.
edu/x34231.xml). As 50 profissio-
nais escolhidas ao redor do mun-
do receberão uma notificação da
universidade no dia 2 de abril
confirmando a aceitação no pro-
grama, lembrando que as partici-
pantes serão responsáveis por to-
das as despesas de viagem para
Los Angeles. Hospedagem e ali-
mentação serão custeados pela
organização. ■

Programa recebe
inscrições até março

SEGUNDA-FEIRA

EDUCAÇÃO

Zanini de Zanine

Baba Vacaro

José Marton

Estúdio Nada Se Leva

Adriano Design

SEXTA-FEIRA

TECNOLOGIA

Meia dúzia de
gatas-pingadas
Um desafio para o seu conhecimento de negócios: cite
seis empresas mundiais de grande porte fundadas por mu-
lheres! Vou facilitar um pouco. Cite seis negócios brasilei-
ros de grande porte fundados por mulheres! OK. Você
não tem muito conhecimento sobre a história dos negó-
cios. Então vamos falar de negócios recentes. Cite seis
startups fundadas por mulheres! Se conseguiu completar
algumas destas listas, parabéns. Precisamos de mais espe-
cialistas assim. Mas se não conseguiu, não se preocupe.
Eu também não conseguiria sem um bom tempo pesqui-
sando. Mas que tal repetir as listas trocando mulheres por
homens? É bastante provável que consiga finalizar todas
as listas e ainda sobrar nomes.

Mas não me preocupo com estas listas. Elas represen-
tam o passado. Também não sou influenciado se determi-
nada empresa foi fundada por um homem, mulher ou
qualquer outra situação intermediária. O que me preocu-
pa é que o empreendedorismo de alto impacto continua-
rá sendo um jogo predominantemente masculino nos pró-
ximos anos no Brasil.

Participei de três finais de grandes competições de em-
preendedorismo nas últimas semanas. Em todas, a presen-
ça feminina era ausente e, quando muito, simbólica. Te-
nho sido banca de seleção e professor de um curso patroci-
nado por um grande banco americano para capacitar dez

mil empreendedoras ao
redor do mundo. Mes-
mo gratuito e oferecido
por uma das melhores es-
colas de negócios, o inte-
resse das candidatas tam-
bém tem sido mínimo.
Uma das minhas alunas
fundou um espaço de co-
working só para mulhe-
res e tem enfrentado
grandes desafios em
atrair a atenção de meia
dúzia de gatas-pinga-
das, se é que dá para
adaptar este jargão popu-
lar sem perder seu senti-

do original. Outra amiga tentou replicar no Brasil um en-
contro periódico e informal para reunir intraempreendedo-
ras, altas executivas de grandes empresas que ocorre em
outros países. No começo foi um sucesso e, meses depois,
uma reunião de gatas-pingadas.

Do outro lado, estatísticas do Sebrae indicam que o nú-
mero de mulheres que iniciam negócios próprios no Bra-
sil não para de crescer. No início de 2011, as mulheres re-
presentavam 45% de uma nova categoria chamada Em-
preendedor Individual, negócios com faturamento bruto
anual de R$ 60 mil a partir de 2012. Mas a maioria destas
empresas nasce como opção de subsistência.

Em um mundo que valoriza cada vez mais a sustentabi-
lidade, será necessário um número crescente de empreen-
dedores com diferentes propostas e percepções na criação
e desenvolvimento de negócios realmente comprometi-
dos com um mundo melhor. E não faremos isto apenas
com a visão masculina ou masculinizada dos negócios vi-
gente até agora. Este mundo melhor também demanda ne-
gócios marcados pela organização, sensibilidade e visão
sistêmica feminina. A grande beleza nos negócios femini-
nos está no coempreender e no compreender os negócios
como uma contínua relação de pessoas para as pessoas.

Torço para que este artigo se torne desatualizado rapida-
mente e que as questões mencionadas inicialmente tenham
dezenas de combinações de respostas. Até lá, o mundinho
do empreendedorismo de alto impacto continuará sendo
masculino e as piadas machistas sobre a dúvida se a meia
dúzia de gatas são gatas mesmo continuarão tendo graça. ■

Fotos: divulgação

Jum Nakao

O Programa Banco Santander
W50, do qual Patrícia Bruscatto
participou neste ano, já abriu
inscrições para 2012 e acontece
entre 10 e 15 de junho

Responsável pelo processo
Entrelinhas, patenteado em 2002.

Brasileiro e neto de japoneses
é estilista e diretor de criação.

Carioca e vencedor de diversos
prêmios de design.

Designer responsável pela
criação da coleção “Gelatina”.

PEÇASASSINADAS

Dos paulistas Guilherme Leite
Ribeiro e André Bastos.

Marca da dupla de arquitetos
Davide e Gabriele Adriano.

O Programa foca
em empreendedoras
entre 30 e 35 anos
com possibilidade
de assumir liderança
em alguma empresa

MARCELO
NAKAGAWA
Professor e consultor de
empreendedorismo e inovação

No início de 2011,
as mulheres
representavam
45% de uma nova
categoria chamada
Empreendedor
Individual, negócios
com faturamento
bruto anual de R$ 60
mil a partir de 2012
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