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O couro está no acabamen-
to que pode ser caramelo,
areia, branco ou tabaco. A
parte emmetal é em cromo
fosco e latão. R$ 26.

O Toneca, importado pela
Pomoli e a venda na Open,
tem duas faces e gira, infor-
mando o estado de espírito
do morador. R$ 46,8.

Amarca austríaca inaugura
sua parceria com a Ornare
com a peça, desenhada por
Patrícia Anastassiadis, a ven-
da por R$ 360 (Quadra).

Feita em Zamac com acaba-
mento em cromo fosco, cro-
mado e oxidado, para por-
tas externas e internas com
tráfego intenso. R$ 90.

ALÇA

MaçanetaSquadroda
Papaiz

NaOpen, em couro e
metal

Puxador italianoem
cromo acetinado

Puxador com detalhes
em cristal Swarovski
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MAÇANETA E PUXADOR

ÉTUDOMARCA-pisoDurafloor, válvulahidraearmáriosdeFormica

Investimentos em publicidade e marketing põem alguns produtos na lista
dos mais lembrados; mas também são os mais confundidos com amarca

Lilian Primi

“Por favor, quero uma válvula
hidradaDocol”.Ovendedorsor-
ri e volta trazendo uma descar-
ga de banheiro do fabricante ci-
tado, a Docol. Mas ele estaria
certo também se trouxesse
uma da Deca, proprietária da
marca“Hidra”,quesetornousi-
nônimo de válvulas de descarga
para banheiro com registro. O
mesmo acontece com a arga-
massa Cimento-Cola, da Quart-
zolit, com a serra mármore Ma-
quita e com o piso laminado de
madeira Durafloor, entre ou-
tros. “Quando a empresa tem
marketing pesado, amarca vira
referência”, explica Mercedes
NogueiraCamargo, gerente ge-
ral da C&C do Morumbi.

Mercedes está acostumada
com essas confusões e conse-
gue entender o que o cliente
quer,mas dizque nem sempre é
assim. “Ser referência é um
grande passo para setornar top
de linha”, garante a gerente.

Apesar disso, a Formiline In-
dústria de Laminados, detento-
ra da marca Formica no Brasil,
prepara ação judicial para alte-
rar o verbete relativo ao termo
nos dicionários de português,
grafadocomacento.“Elesodefi-
nem como genérico para lami-
nados decorativos de alta resis-
tência, mas isso não é verdade.
O nome correto não tem acento
e não é termo genérico, mas
marca registrada”, conta José
Reginaldo Nissiato, gerente de
marketing e de desenvolvimen-
to de produtos da empresa. A

Formiline também adotou uma
campanha publicitária para es-
te ano, criada pela agência Mid
Propaganda, para comunicar
ao mercado a maneira correta
de identificar seus produtos.

Nissiato diz que não são ape-
nas as donas de casa, marcenei-
ros, arquitetos e decoradores
que se confundem ao distinguir
a marca das de outros fabrican-
tes. “Indústrias de tintas, por

exemplo, divulgam seus produ-
toscomo‘fórmicalíquida’,oque
não existe”, conta. Trata-se da
grofato,um tipo depintura feita
com pistola, que cria microtex-
turas e permite um resultado
muito parecido ao da Formica.

Acampanhacriouumsímbo-
lo, veiculado em todas as peças
junto como um alerta, auxilian-
do e ensinando aos leitores co-
mo diferenciar o verdadeiro la-

minado decorativo de alta pres-
são da Formica.

Os laminados começaram a
aparecer no mercado na Pri-
meira Guerra Mundial, época
emque aFormica também sur-
giu. “Era um material isolante
a base de mica. A marca nas-
ceu do termo ‘for mica’, usado
para definir produtos com es-
se tipo de mineral”, conta o ge-
rente. Os laminados com fo-
lhas de papel kraft coladas
umas às outras e mergulhadas
em resinas surgiram só na Se-
gunda Guerra.

Os da marca Formica usam,
nabase,resinafenólicaetermo-
plásticas, compactadas em alta
pressão e temperatura, e resina
melaminicanasuperfície.Quan-
to mais papel craft na base,
maisgrosso será o painel. As es-
pessuras disponíveis vão de 0,2
mm (com uma folha) até 15 mm
(75 folhas). Impressos em roto-
gravura protegidas por overlay
(celulose pura), os desenhos
queimitammadeirasãotãopre-
cisos que podem ser confundi-
dos facilmente com folhas natu-
rais.

A Formica concorre com os
laminadosdealtapressãofabri-
cados pelas empresas Marde-
par e Pertech, e também com
quase todos os demais revesti-
mentos.Aconfusãoqueincomo-
da a empresa são as que envol-
vem produtos de característi-
cas diferentes, e em geral, com
desempenho pior.

*Informações : www.formica.
com.br ou SAC: 0800-0193230

Marcasquesetornaram
sinônimodoproduto

●●●MARESIA - Linha da Pado com resistência comprova-
da de três anos contra os efeitos da maresia. Em três mode-
los: Madrid e Golf (na foto) e Victória. R$ 80
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 fev. 2006. Construção. Cc 8.




