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Companhia abrirá franquias em Nova York, Miami, Santiago do Chile e Buenos Aires  
 
Após dois anos em que as vendas do setor estiveram estagnadas, a Florense se prepara para 
colher os primeiros resultados positivos depois de ter iniciado, em 2003, um amplo processo 
de reformulação da marca. A fabricante brasileira de móveis prevê para este ano um 
faturamento 30% superior aos R$ 100 milhões registrados em 2004, e investimentos da 
ordem de R$ 6,5 milhões. 
 
O crescimento deve ser impulsionado, em parte, pelo aumento das exportações. Apesar da 
desvalorização do dólar frente ao real, a empresa pretende elevar em 40% o volume 
embarcado no ano passado, que respondeu por 22% da receita total. A meta ambiciosa será 
viabilizada pela abertura de, pelo menos, quatro franquias no exterior (Buenos Aires, Santiago, 
Nova York e Miami). 
 
Gerente geral de Marketing da Florense, Jonatas Fante explica que o câmbio não afeta as 
previsões da companhia, principalmente com relação aos Estados Unidos, para onde vai a 
maior parte das exportações. Ele diz que os fabricantes italianos, seus principais concorrentes 
no mercado norte-americano, saem em desvantagem porque possuem custos em euro.  
 
- Como os nossos gastos são em real, conseguimos oferecer produtos de alto valor agregado e 
preços até 30% mais baratos. Por isso, vamos manter as nossas previsões para este ano - 
acrescenta. 
 
As unidades argentina e chilena serão reabertas depois de três e dois anos desativadas, 
respectivamente. Jonatas Fante explica que a primeira foi encerrada em razão da crise 
econômica e a segunda para troca de franqueado. Além destas duas, a empresa possui duas 
lojas no Uruguai e uma no Paraguai.  
 
EUA é o destino de 85% do volume exportado 
 
Do volume exportado pela Florense, 85% têm como destino os Estados Unidos e, segundo 
Fante, a participação dos EUA nos negócios da companhia será ainda maior em 2006. Ele 
adianta que a empresa pretende abrir dez lojas até o final do próximo ano, dando início a uma 
rede de franquias nos moldes do que acontece hoje no Brasil. O começo desta expansão 
ocorrerá em maio, quando será inaugurada a loja de Miami.  
 
- Nos Estados Unidos, 95% das casas são vendidas com mobília. Por isso, a maior parte das 
nossas vendas no País é feita através de construtoras. Com a abertura das lojas franqueadas, 
nosso objetivo é atingir o público que vai reformar ou trocar os móveis da casa e procura 
mobílias com mais qualidade - conta o executivo. 
 
Móveis para escritório também respondem por parcela importante das exportações da 
Florense. Entre os principais compradores aparecem, além dos Estados Unidos, Canadá e Porto 
Rico. Nestes países, os produtos são comercializado por distribuidores locais. Segundo Fante, a 
concorrência não é acirrada porque os preços mais baixos geralmente são oferecidos por 
fabricantes de móveis populares. 
 
Apesar de manter os holofotes voltados para o exterior, o executivo reconhece que o mercado 
nacional dará sua parcela de contribuição ao crescimento da empresa. De acordo com o 
gerente geral de Marketing, a expectativa é de que a demanda interna por móveis cresça de 
10% a 12% este ano. 
 
- O setor moveleiro está dando sinais de recuperação, apesar de ainda não ter conseguido 
retomar o fôlego que tinha há quatro anos. Muitos fabricantes ainda não conseguiram se 
refazer da perda de poder aquisitivo da classe média - afirma. 
 



A Florense também não esteve livre dos problemas que atingiram o setor há dois anos. Com 
móveis elaborados e, portanto, de preços mais salgados do que os populares, a empresa viveu 
anos de estagnação nas vendas em 2003 e 2004. Para recuperar a participação de mercado, 
recorrerá a uma estratégia comum em tempos de crise: o aumento do prazo de pagamento. 
Em vez de 12, o cliente terá até 36 meses para pagar seus móveis. 
 
- Através de pesquisas de mercado, notamos que podíamos atingir uma parcela do mercado 
que tinha desejo pela marca mas não a consumia por não ter poder de compra. Com a 
facilidade no pagamento, esses consumidores poderão adquirir nossos produtos - observa o 
executivo. 
 
Nas lojas, portfólio completo 
Na metade de um importante processo de reestruturação de marca, a Florense reformulará 20 
lojas e abrirá mais cinco no Brasil ao longo deste ano. Com a estratégia de oferecer um 
portfólio completo, adotada há três anos - antes a empresa só vendia mobílias para cozinha e 
armários -, foi preciso ampliar os espaços das franquias. Ao todo, 55% das 90 unidades da 
rede já passaram pela transformação. 
 
Situada no Rio de Janeiro, mais precisamente na Rua Joana Angélica, em Ipanema, a loja mais 
importante da rede no País será inaugurada no próximo dia 23. Com investimento de R$ 2,5 
milhões, ocupará 500 metros quadrados e servirá como modelo para todas as futuras lojas a 
serem abertas pela empresa. Esta será a décima unidade da Florense no Estado do Rio.  
 
- Para adequar algumas lojas que eram muito pequenas, fomos obrigados a mudar de ponto. 
Além do espaço interno das franquias, criamos uma nova identidade visual para as lojas e 
fizemos letreiros mais modernos, alterando ligeiramente as letras e a cor da logomarca - 
explica Jonatas Fante. O objetivo é que todos os pontos tenham entre 500 metros quadrados e 
2 mil metros quadrados. 
 
Ainda este ano, uma outra franquia no mesmo padrão será inaugurada na região dos Jardins, 
em São Paulo. Hoje, o mercado paulista concentra o maior público consumidor da empresa e, 
em seguida, está o fluminense. Segundo Fante, o ano de 2005 trará os primeiros resultados 
positivos depois do início da reformulação. 
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