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B a n h e i ro s Designers de outras áreas como moda
e móveis criam chuveiros, torneiras e acessórios

Brasileiro também
quer mais design
Juliana Mariz
Para o Valor, de São Paulo

Basta um passeio pelas grandes
redes de material de construção
para ver que o setor de louças e me-
tais sanitários está mais sofisticado.
Tecnologia e design não estão mais
restritos aos produtos premium.

“Nos últimos anos vimos um au-
mento da demanda, que incenti-
vou os fabricantes a ampliar a li-
nha de produção e até construir
novas fábricas”, diz Jorge Gonçal-
ves, diretor-geral da varejista C&C.
“O mercado está refletindo o inte-
resse do consumidor, que quer ver
design não só na cadeira da sala,
mas também no desenho de tor-
neiras e vasos sanitários”, diz a ar-
quiteta Fernanda Marques.

A desaceleração da economia
não desanimou as indústrias. No
grupo espanhol Roca, o Brasil é o
primeiro mercado. O grupo é do-
no das marcas Celite e Incepa, foca-
das nas classes B e C; das premium
Laufen e Roca; e da popular Loga-
sa. O faturamento no país cresceu
de R$ 746,7 milhões, em 2011, a R$
871,1 milhões no ano passado.

A empresa investiu, em 2012, €
35 mil em uma nova fábrica de
louças e metais em Santa Luzia,
perto de Belo Horizonte. O novo
espaço atende as marcas Celite e
Incepa e aumentou em 15% a capa-
cidade produtiva. No primeiro tri-
mestre de 2014 está prevista a
inauguração da primeira fábrica
exclusivamente de metais sanitá-
rios em Vitória de Santo Antão,
Pernambuco, cujo investimento é
de € 13,5 milhões.

A valorização do banheiro pelos
brasileiros — tendência que acon-
teceu com a cozinha anos atrás —
anima as empresas. “Banheiro é
agora sala de banho. É quase um
spa, um local intimista que trans-
cende a higiene”, diz Raul Pentea-
do, vice-presidente da unidade de
negócios da Deca. No novo
showroom da empresa, na avenida
Brasil, em São Paulo, é possível en-
contrar produtos para todos os
públicos. “Temos misturadores de
R$ 100 a R$ 3 mil”, diz Raul.

A classe C, observa, tem uma
compra aspiracional, mas man-
tém-se clássica. “Ele sabe que
não vai trocar aquele produto
tão cedo, portanto, escolhe algo
mais tradicional. Mas ter quali-
dade e ser bonito é uma obriga-
ção nossa e oferecemos a todos”.

Assim como em outros setores,
o aumento do poder de compra
das classes B e C também estimula
a inovação. Alguém imaginaria
uma banheira custando apenas
R$ 499? Esse foi o lançamento da
Celite para resolver uma necessi-
dade do consumidor, que encon-
tra apenas opções a partir de R$
1.000. “A banheira tem dimen-
sões menores e atende um desejo
aspiracional do cliente”, diz Sér-
gio Melfi, diretor comercial da
Roca. Segundo ele, há uns cinco
anos o que mais contava para a
nova classe média era o preço.
“Hoje também se preocupam
com o desenho”, diz. O que se vê
são pias com cubas menores, já
que os banheiros dos apartamen-
tos são pequenos, mas já com al-
guma plasticidade.

Até mesmo a singela torneira
virou objeto de estudo das empre-
sas. Tradicional fabricante de me-
tais sanitários, a Docol está bas-
tante focada, nas últimas décadas,
na criação de peças que aliam de-
sign e sustentabilidade. Um dos
exemplos é a linha residencial
Flex, lançada em 2012, a primeira
torneira para uso doméstico que
tem dois tipos de acionamento:
sistema convencional para o fluxo
contínuo da água e sistema auto-
mático que economiza água. “An -
tes a preocupação por economia
era em ambientes como aeropor-
tos, shoppings, estádios. Hoje as
pessoas buscam produtos susten-
táveis para suas residências”, diz
Levi Garcia, diretor industrial da
Docol, maior exportadora de me-
tais sanitários da América Latina.

Profissionais de outras áreas do
design estão usando sua expertise
para criar chuveiros, torneiras e
acessórios. É o caso do designer e
empresário Cléber Luiz, que de-
pois de trabalhar na Grendene e
na indústria moveleira, migrou
para o setor de metais e louças sa-
nitárias. Seu processo de criação é
similar ao de uma marca de moda.
“A decoração do banheiro é algo
cênico. Nós definimos as linhas
por temas e aliamos o que é ten-
dência no mercado”. Desse apa-
nhado surgem coleções como a
Underground, cujo acabamento
artesanal dá um aspecto “surra -
d o” à peça. Para complementar o
apelo “fashion”, alguns itens des-
sa linha levam lona de caminhão.

A crescente demanda por de-
sign valorizou as equipes de cria-

ção das empresas. Na Deca, enge-
nheiros, desenhistas industriais e
arquitetos, juntamente com os de-
partamentos de marketing e pes-
quisa, pensam no que incluir no
banheiro do cliente. “E todos são
estimulados, inclusive eu, a buscar
inovação e prestar atenção em ten-
dências. Foi o caso da linha de me-
tais Gold, feita em ouro rosa, um
material que vimos ser usado na
j o a l h e r i a”, completa Raul, da Deca.

Por uma questão óbvia de cus-
to, são nos produtos de luxo que
vemos mais investimento em tec-
nologia e design. Sob encomenda,
a Deca vende um chuveiro batiza-
do de Deca Spa, que fica embutido
no teto e custa cerca de R$ 30 mil.
Lançou também cubas e bacias
em tom fosco, o que exige um cui-
dado extra na linha de produção
por causa de “arranhões”.

Nesse segmento, é cada vez mais
comum ter vasos sanitários e tor-
neiras assinadas. A Fa b r i m a r bus -
cou um designer renomado para
projetar sua linha de alto luxo. Gu-
to Índio da Costa criou a coleção de
metais sanitários Simetria. “Te m

um conceito ‘clean’ e harmonioso
para atender a demanda desses
clientes”, diz Paulo Person, gerente
de produtos da Fabrimar.

A importância do design para o
grupo Roca se reflete no Roca In-
novation Lab, “celeiro de ideias”,
como eles mesmo definem, fun-
dado em 2007, em Barcelona. A
intenção é pesquisar novos con-
ceitos, principalmente para a
marca Roca. A equipe é multidis-
ciplinar — especialistas em dese-
nho, arquitetura, ergonomia, ma-
teriais. No Brasil há uma equipe
de criação que adequa os produ-
tos para a necessidade local.

A linha W + W, exposta no
showroom da marca em São Pau-
lo, é o principal exemplo deste
“produto conceito” d e s e nv o l v i d o
pelo Roca Innovation Lab. Tem a
cuba e a bacia acopladas em uma
mesma peça e um sistema que fil-
tra a água do lavatório para ser
reutilizada na caixa da descarga.

As marcas do grupo Roca con-
tam com um portfólio de peças
estreladas. Javier Mariscal, desig-
ner espanhol que criou o masco-

te da Olimpíada de Barcelona,
desenhou uma linha de cubas
batizada de Olimpic, lançada
neste ano. O grupo Roca também
representa os banheiros Armani.
Mesmo a Incepa, uma marca con-
siderada de “médio luxo”, tem
suas peças com pedigree. A linha
Boss, por exemplo, foi desenhada
pelo italiano Antonio Bullo.

Em 2012, o setor de louças sani-
tárias faturou cerca de R$ 1 bilhão,
um crescimento de 3,3% em rela-
ção a 2011, segundo a Asfamas, as-
sociação brasileira que reúne os fa-
bricantes de materiais para sanea-
mento. Segundo Luiz Claudio Fer-
reira Leite Pinto, diretor da Asfa-
mas, o primeiro semestre de 2013
foi difícil, com faturamento esti-
mado de R$ 500 milhões, mas há
expectativa de uma pequena reto-
mada neste segundo semestre.

O Sindicado da Indústria de Ar-
tefatos de Metais não Ferrosos no
Estado de S Paulo prevê aumento
de 3% a 3,5% da produção de me-
tais sanitários (torneiras, chuvei-
ros) neste ano, segundo Oduwaldo
Álvaro, diretor do sindicato.

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Penteado, vice-presidente da Deca: “Banheiro é agora sala de banho. É quase um spa, um local que transcende a higiene”
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Seja de metrô, de carro ou de avião,
você passa pela gente.

www.invepar.com.br

Invepar. Uma das maiores empresas brasileiras de infraestrutura de transportes. O grupo Invepar está presente na sua vida todos os dias. Somos um grupo
brasileiro, formado por 11 concessões nos segmentos de rodovias, aeroportos e mobilidade urbana. O nosso trabalho é a via que leva até você eficiência e respeito. Acreditamos que
uma empresa como a nossa movimenta o país cada vez mais de forma inteligente. Nós vamos longe e levamos você junto. Invepar. Confiança de fazer. Compromisso de entregar.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 set. 2013, Empresas, p. B9.




