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Funciona quase sempre assim nas residências de altíssimo padrão Brasil afora: cozinha e área de 
serviço assinadas pela Kitchens e armários dos quartos com a etiqueta Ornare. Mas as duas mais 
prestigiadas grifes de móveis planejados do país resolveram invadir o terreno alheio. A Kitchens, 
marca tradicional em cozinhas de alto padrão, presente há mais de 40 anos no mercado, estréia 
em armários e closets para dormitórios - segmento dominado pela Ornare que, por sua vez, vai 
começar a fazer cozinhas sob medida a partir de 2005. Até então, as duas marcas não concorriam 
diretamente - eram, na realidade, complementares. 
 
A disputa promete ser acirrada, já que ambas têm tradição junto ao público de alto poder 
aquisitivo, dispostos a desembolsar cerca de R$ 100 mil por um único projeto. Os próprios 
arquitetos - a maioria trabalha com as duas marcas - acreditam que a briga no mercado será boa. 
E já começam as alfinetadas do tipo "o dormitório da Kitchens tem cara de cozinha" ou "a Ornare 
é mais preocupada com design e não vai conseguir desenvolver a mesma tecnologia em cozinhas 
que a Kitchens possui". 
 
A questão é saber se o know- how que cada uma delas possui na área em que tradicionalmente 
atua será transferido para o quarto ou a cozinha. Como líderes nos respectivos segmentos, as 
duas empresas se municiaram para entrar no novo mercado. A Ornare fechou uma parceria com o 
designer italiano Carlo Colombo, que já começou o desenvolvimento dos projetos - a linha de 
cozinhas deve começar a ser vendida a partir da metade do próximo ano. Já a Kitchens fez 
primeiro um projeto-piloto no Nordeste, procurando adaptar o conceito de design "clean", com 
linhas retas, à tecnologia e ao processo automatizado da empresa. 
 
Ao oferecer um cardápio mais amplo, a idéia é que o cliente possa fazer todos os ambientes na 
mesma loja - caminho que a Florense e outras mais populares, como Todeschini, Dellano e 
Bontempo já tomaram. Segundo as empresas, essa era uma demanda dos próprios clientes. "Os 
projetos costumam ter valores bastante altos e negociar o pacote todo numa mesma empresa é 
um diferencial importante", diz Roberto Migotto, designer de interiores. 
 
Além do custo e da facilidade em trabalhar com um único fornecedor, a arquiteta e designer Flávia 
Ralston ressalta outro ponto favorável ao projeto completo. "Dentro do conceito minimalista, ter 
uma linguagem única em todos os ambientes é interessante", diz Flávia. 
 
Objeto de desejo pelo design, pelo preço - proibitivo para muitos - e pelas inovações e truques 
que facilitam a vida do usuário - como o sistema de gavetas com freio e espaços especiais para 
terno e bolsas - ambas construíram marcas de prestígio no mercado privilegiando, além da 
qualidade dos materiais, a prestação de serviços, desde o projeto até a entrega e montagem dos 
móveis, o que ganha importância numa indústria reconhecidamente com problemas no pós-
venda. 
 
A Ornare nasceu há 18 anos, como uma marcenaria no bairro de Pinheiros, em São Paulo, 
especializada em armários e closets. Hoje está instalada numa fábrica de 10 mil m2 em Cotia (SP) 
e produz 7 mil m2 de armários por mês. Além de lojas próprias em São Paulo (dois endereços) e 
no Rio de Janeiro, a Ornare possui franquias em Salvador, Brasília, Recife, Goiânia, Campinas e 
Belo Horizonte. 
 
A empresa já havia ampliado o portfólio para escritórios e estantes e, neste ano, lançou sua 
primeira linha de camas, mesas, bufês e cadeiras. "O mercado de cozinhas é outra realidade, 
envolve a parte molhada da casa, com outros acabamentos, ferragens e acessórios, mas o design 
também tem que ser marcante ", diz Esther Schattan, sócia-diretora da Ornare. "Nossa previsão é 
aumentar o faturamento em 20% com as cozinhas." A idéia é explorar a cozinha gourmet, repleta 
de acessórios - mercado com enorme potencial.  



"Hoje, em 90% dos casos, quem dá a palavra final na decoração da cozinha é o homem e eles são 
muito exigentes", diz a arquiteta Flávia Ralston. 
 
Cerca de 250 cozinhas ou 5 mil módulos saem mensalmente da fábrica da Kitchens, em Guarulhos 
(com 57 mil m2) para a casa dos clientes. A companhia chegou ao mercado em 1963, vendendo 
eletrodomésticos importados - o que faz até hoje. Logo começou a desenvolver projetos de 
cozinhas para acomodar os aparelhos, hoje a principal atividade da empresa, responsável por 
cerca de 70% do faturamento. Mas a companhia também faz áreas de serviço, banheiros e, 
agora, os dormitórios. 
 
Há um ano e meio, a Kitchens investiu 3 milhões de euros na instalação de um software alemão, 
que está on-line com as lojas, para desenvolvimento dos móveis. Recentemente, foi adaptado 
para os dormitórios. "Queremos crescer 30% ao ano nesse segmento", diz Josué Cardenuto, 
gerente operacional. 

 
 
Leia Mais 
 
Parceria com construtoras atrai clientes 
 
Por fora, o edifício ainda está sem acabamento. Há ocasiões, até, em que sequer começou a ser 
construído. Mas sob os materiais de construção ou no terreno ainda vazio, eis que surge um 
belíssimo apartamento decorado. Se for um imóvel de alto padrão, é muito provável que a dupla 
Kitchens Ornare esteja ali presente. 
 
A parceria com construtoras focadas no mercado de alto padrão com projetos e acabamentos 
diferenciados é uma das formas que essas empresas encontram de acessar o cliente certo na hora 
certa. Geralmente, elas fazem o modelo decorado e depois recebem o mailing de clientes. "Todo 
mundo que compra um apartamento na planta precisa fazer os móveis e os apartamentos 
decorados são uma vitrine importante ", afirma Esther Schattan, sócia da Ornare. 
 
A empresa desenvolveu um projeto especial para atender os clientes que chegam através das 
construtoras, que podem projetar e começar a pagar os móveis ainda durante a construção do 
imóvel - com preços e condições especiais. Segundo Esther, atualmente, cerca de 40% das 
vendas da Ornare chegam por meio das construtoras parceiras - são mais de cem só em São 
Paulo. 
 
Na Kitchens, que chega a fazer o projeto de hidráulica e elétrica da cozinha dos prédios parceiros, 
os clientes levados pelas construtoras conseguem descontos de até 30% no projeto ou estender o 
prazo de pagamento em até um terço. 
 
Para a Cyrela, construtora com 48 empreendimentos em andamento, a parceria agrega valor ao 
cliente. "Procuramos parceiros sempre dentro do perfil do empreendimento", diz Geórgia Corrêa, 
gerente de relacionamento com o cliente. 
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