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A sofisticação em serviços e produtos foi a solução encontrada pelas pequenas e médias lojas de 
móveis para combater a concorrência das grandes redes que abocanham a fatia mais popular do 
mercado, como Casas Bahia , Ponto Frio , Magazine Luiza e Marabraz . Para tanto, os varejistas 
apostam em produtos personalizados e feitos sob encomenda, lançamentos, atendimento 
realizado junto a arquitetos e engenheiros, investimento em marketing e constante treinamento 
de funcionários. A expectativa é faturar 20% mais no primeiro semestre deste ano na comparação 
com igual período de 2004.  
 
Luis Paulo Fávero, coordenador do Programa de Administração do Varejo (Provar) confirma a 
tendência de sofisticar serviç os e produtos. “O nicho classe média alta, que tem alto poder 
aquisitivo e quer conforto, modernidade e comodidade, é o que tem mais potencial no varejo de 
móveis hoje em dia”, diz.  
 
Para Antonio César Carvalho de Oliveira, diretor da Acomp Consultoria e Treinamento , acredita 
que as lojas devem se especializam em um único tipo de público. “A intenção é adaptar e 
diversificar o mix de produtos de acordo com a necessidade do cliente”, afirma.  
 
Segundo ele, há um grande mercado potencial para absorver a tendência “Home & Office” (Casa 
& Escritório). “Hoje em dia há muitos profissionais trabalhando de casa. Produtos que combinem a 
praticidade do escritório e a adequação ao estilo da casa de cada cliente devem vender melhor. 
Uma segunda tendência é a dos móveis modulares, de composições diferentes, como prateleiras 
com mais divisórias”, acrescenta. 
 
No caso da Artefacto , que está trinta anos no mercado e possui 11 lojas no País, além de 4 no 
exterior, a alta freqüência de lançamentos, de 6 a 8 por mês — o que totaliza 100 lançamentos 
por ano — impulsiona as vendas. Segundo Wair De Paula, a maioria dos produtos são projetados 
e desenvolvidos pela marca, sendo apenas uma minoria importados. Uma das maiores 
preocupações, segundo ele, é apostar na durabilidade, qualidade e atemporalidade no design “O 
cliente tem o produto feito pra ele. A Artefacto trabalha com estilo contemporâneo-clássico, para 
que o móvel seja moderno, mas dure bastante e se for o caso, só precise ser reformado para 
mudar a cor, por exemplo”, diz. 
 
Para valorizar a marca no mercado, a rede investe no institucional. A Mostra Artefacto por 
exemplo, evento que acontece há 15 anos na capital paulista, é referência no mercado de móveis 
e decoração. A bandeira também investe em anúncios em revistas especializadas de circulação 
nacional além de trabalhar pesquisa de mercado verificando a satisfação do cliente quanto aos 
serviços e aos produtos, cujo mix entre móveis, abajures e tecidos é de aproximadamente dois 
mil itens.  
 
Giordano Cacciola, diretor comercial da Lacca Móveis , com quatro lojas no Rio de Janeiro e 
escritório de desenvolvimento em Milão, diz que houve crescimento de 10% no balanço do 
primeiro trimestre. Segundo ele, apesar de o número de clientes ter diminuído, o valor de compra 
aumentou e proporcionalmente o faturamento da loja também. “Hoje, o tíquete médio é R$ 15 mil 
e atendemos um público que busca um produto mais personalizado. Perdemos o cliente que 
comprava por exemplo um projeto de armários e prateleiras por R$ 5 mil”, acrescenta.  
 
Ele explica que para cativar o público ‘porta-voz’ — como chama os arquitetos e decoradores — a 
Lacca tenta agilizar o processo de entrega, facilitar os pagamentos, ir nos escritórios dos 
profissionais. Cacciola conta que não tem intenção de abrir novas lojas, mas sim, de abrir novas 
frentes vendendo nos próximos seis meses seus produtos em lojas de terceiros. 
 



Quem também aposta neste público para aumentar as vendas é a Brentwood , que investirá R$ 1 
milhão nos meses de maio e junho em uma campanha publicitária atrelada aos decoradores e 
arquitetos focando principalmente, fidelização e relacionamento. Neste período, a empresa, que 
conta com duas lojas na capital paulista, deve lançar cerca de 50 produtos. 
 
Déborah Monteiro Carvalho, diretora de estilo e imagem da Brentwood, observa aumento de 30% 
nas vendas no balanço do primeiro trimestre frente a mesmo período do ano anterior. Ela atribui o 
crescimento à versatilidade da loja em adaptar seus produtos ao cliente. “Nosso cliente é 
composto por pessoas que buscam além de conforto, principalmente status e impacto na 
aquisição dos móveis.’’  
 
A Brentwood espera fechar o semestre com 30% de crescimento. Algo que deve contribuir com o 
desempenho dos negócios é a ampliação de 40% do espaço da loja no Shopping D&D , em São 
Paulo, que também mudou a decoração e apresenta espaços fechados com painéis, mais 
trabalhos e efeitos nas paredes. ‘’Tudo isso para não poluir os olhos do consumidor já que cada 
loja tem cerca de 30 a 40 ambientes.’’, explica.  
 
No fim do ano passado, o grupo também investiu na abertura da loja Bless que busca a atender 
outro segmento de público também de alto poder aquisitivo cujo tíquete médio é R$ 15 mil, mas, 
menos vanguardista, que se fixam em conceitos como conforto, bem estar e segurança. A Bless 
ganhará nova loja no Shopping Lar Center, também na capital paulista, com 200 metros 
quadrados e dois pisos. 
 
Marcos Sancovsky, diretor da Benedixt , hoje com três lojas em São Paulo (SP), conta que as 
vendas cresceram em média 15% no primeiro trimestre em comparação ao mesmo período do 
ano anterior. Ele investe em treinamento de pessoal para que os vendedores conheçam o produto 
para melhorar a comunicação no ponto de venda, aumento na eficiência para cumprir prazos e 
novidades que se destaquem no mercado. Preço competitivo e padrão de qualidade é o que tem 
ditado a compra de seus clientes cujo tíquete médio varia de R$ 180 a R$ 200. 
 
A Sunhouse , com loja única na Rua Teodoro Sampaio, zona oeste da capital paulista, registrou 
alta de 10% nas vendas do primeiro trimestre em comparação com 2004. Dentre os produtos 
mais procurados estão os sofás e home theater. ‘’O cliente protela mas compra. Cerca de 85% 
das vendas são realizadas a prazo de 3 vezes.’’, explica Leoni Calderon, diretor da empresa. O 
tíquete médio oscila entre R$ 2 mil e R$ 5 mil.  
 
‘’Quem não facilita o pagamento está fora do mercado. O prazo deve ser pensado de acordo com 
o perfil do cliente pois as pessoas já não acreditam mais em preços a vista em 10 vezes.’’, 
acrescenta Antonio César Carvalho de Oliveira, da Acomp.  
 
De acordo com a última pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizada 
em 2002, a receita total do setor móveis, artigos de iluminação e outros artigos de residência, foi 
de R$ 9 bilhões. Segundo a Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio -SP), o 
setor movimentou, em 2004, cerca de R$ 1,5 bilhão. Em São Paulo, os pólos de concentração 
ficam entre as ruas Teodoro Sampaio, Benedito Calixto e Gabriel Monteiro da Silva, além de 
alguns shoppings especializados como Shopping D&D e Lar Center.  

 
 
Leia Mais 
 
Aço só por encomenda, diz lojista  
 
Para combater os constantes reajustes dos produtos que levam aço, que desde o segundo 
semestre do ano passado já registrou três aumentos, alguns varejistas optaram por trabalhar com 
o artigo somente por encomenda.  



No caso da Benedixt, com três lojas na capital paulista, os produtos de aço inox representam 30% 
do mix da loja. Por este motivo, Marcos Sancovsky optou por ou apenas trabalhar sob 
encomenda, ou então, não trabalhar com produtos que tenham sofrido aumentos abusivos nos 
preços. De uma forma geral, ele explica que seu estoque está diminuindo a cada ano, agora 20% 
mais baixo que em 2005 como parte de nova política de trabalho.  
 
Trabalhar sob encomenda também foi a forma adotada por Leoni Calderon, da SunHouse, com 
loja única na Rua Teodoro Sampaio, zona oeste da capital paulista, para conter a alta de preços. 
Segundo ele, os produtos que mais sofreram com reajuste foram os itens que levam aço que, 
como algumas cadeiras, em 2004 custavam cerca de R$ 100 e agora estão na faixa de R$ 180. Os 
produtos que levam aço representam 40% dentro do faturamento total das vendas. Por este. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 8 abr. 2005, Comércio, p. B-3 
  
 
   
 
 


