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 INTRODUÇÃO 
 
 Neste relatório explanaremos sobre as tendências de consumo identificadas 
em visitas à lojas de móveis do setor de design de interiores na cidade de São 
Paulo, maior cidade do Brasil e polo das mais importantes marcas, lançamentos e 
eventos do segmento. 
 Para esta pesquisa, as lojas foram divididas em três grupos, de acordo com o 
poder aquisitivo de seus clientes. Lojas deste ramo costumam, em sua maioria, se 
instalar em centros comerciais e/ou shoppings destinados para este fim, o design e a 
decoração. 
 Dessa forma, mantem-se uma maior rotatividade de clientes em potencial, uma 
vez que os mesmos tem uma ampla variedade de lojas e produtos e acabam por, 
muitas vezes curiosidade, conhecendo uma nova loja, comprando e tornando-se de 
fato cliente. Também por causa dessa circulação de pessoas, muitas dessas lojas, 
agora falamos mais nas lojas destinadas aos públicos A e B possuem grandes 
vitrines envidraçadas objetivando buscar a atenção do consumidor. 
 Em nossa pesquisa buscamos identificar tendências, semelhanças e 
discrepâncias entre as lojas dos segmentos A, B e C. Entendendo-se por A as lojas 
situadas no Shopping D&D e na Alameda Gabriel Monteiro da Silva. Por B, situadas 
no Shopping Lar Center e na Rua Teodoro Sampaio. E por final, por C, lojas de 
varejo de massa, como Lojas Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza e similares, não 
necessariamente instaladas em algum centro destinado à decoração. 
 Segundo KAKUTA & RIBEIRO1, 
 

Tendência é todo movimento social, espontâneo ou induzido, que aglutina um 
grupo significativo de pessoas em torno de comportamento ou características 
semelhantes, identificáveis numa série de tempo determinada.  

  
 Sendo assim, neste relatório serão expostas as tendências percebidas nas 
lojas analisadas, mais especificamente nos produtos comercializados nestas, com 
ênfase nas cores, formas, texturas, estampas, materiais, utilidade, design e 
proporções. 
 
1 KATUTA, Suzana Maria e RIBEIRO, Julio. O que é uma tendência. Texto publicado no 
Portal do Sebrae/RJ. 
 
 



LOJAS ANALISADAS 
 
Segmento A:  

 
 

Neste ano a Artefacto comemora 36 anos. 
No Brasil temos Artefacto nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, 

Brasília, Salvador, Curitiba, Goiânia, Manaus e Recife.  
Fora de nossas fronterias, a Artefacto busca novos horizontes além dos USA, 

México e Portugal. 
Uma de suas maiores lojas, a da Haddock Lobo, possui 1 600m², distribuídos 

por 4 andares em ambientes projetados por profissionais renomados, não só de São 
Paulo mas de diversos estados brasileiros, é uma amostragem da solidez desta 
marca, consumida por um público de todas as idades. 

Tradicional? Formal? Careta? Sóbria? Impossível estabelecer um rótulo, 
apenas concordamos que a Artefacto é, sem sombra de dúvidas, uma marca 
respeitada por profissionais, consumidores e concorrentes. 
 
 
Loja visitada: Unidade do Shopping D&D, loja em Bota-Fora 
Visitada em: 20 de fevereiro de 2011, domingo, das 15h às 16h  

 

 
Fachada Loja – Shopping D&D 
 

 
Vitrine para rua – Shopping D&D

Loja visitada: Unidade da Haddock Lobo, loja em Bota-Fora 
Visitada em: 26 de fevereiro de 2011, sábado, das 14h às 16h 
 

 
Fachada Loja (noite) – Haddock Lobo 

 
Fachada Loja (dia) – Haddock Lobo



 

Itens observados Percepções Imagens relacionadas 
Cores 
predominantes 

Escuras, neutras, marrons, 
preto, cinzas, brancos, 
pérola, nude 

 
Cores em 
destaque 

Amarelo  

Formas 
predominantes 

Regulares, retas e poucas 
curvas 

 
Formas em 
destaque 

Assimetria  

Texturas 
predominantes 

Naturais: linho, seda, couro 
Fibras: bambu, málaca, 
junco, vime, linho 

 
Texturas em 
destaque 

Crocco, linho, pintura 
texturizada 
 

 

Estampas 
predominantes 

Grafismo em branco e 
preto 
Geométricas e listras 

 

Estampas em 
destaque 

Geométricas em branco e 
preto 

 
Materiais 
predominantes 

Madeiras de demolição, 
metais, couro. Mais 
naturais com pouca 
intervenção da indústria 

 



Materiais em 
destaque 

Acrílico, espelho, couro 

 
Utilidades 
observadas 

Peças multifuncionais 
 

 

Estilo de design Conservador, do clássico 
ao contemporâneo sem 
grandes ousadias 

 

Proporções 
percebidas 

Sofás com grandes 
proporções buscando 
conforto e descontração 

 

Características 
afins 

Diversos profissionais da 
área exibem ambientes 
com produtos Artefacto. 
Objetos de arte nos 
ambientes. 

 

 
 
 
 



Segmento B:  

 
 

A Brentwood é uma empresa que tem uma tradição familiar com 50 anos no 
mercado da decoração brasileira. 

Tem como principais conceitos design exclusivo, conforto, durabilidade, 
flexibilidade para adequação às necessidades de seus clientes, versatilidade e 
funcionalidade. 

Tem produtos e ambientes assinados por renomados designers brasileiros e 
estrangeiros, como Alessandra Delgado, Giovanni Tremolada, Marcus Ferreira, 
Pedro Mendes, Pedro Useche, Ro Schmitt, Sérgio Fahrer e Victor Angueira. 
 
 
Loja visitada: Unidade do Shopping D&D, loja em Bota-Fora 
Visitada em: 20 de fevereiro de 2011, domingo, das 16h às 1630h 
 

 
Fachada Loja – Shopping D&D 

 
 
Loja visitada: Unidade do Shopping Lar Center, loja em Bota-Fora/Outlet 
Visitada em: 24 de fevereiro de 2011, quinta-feira, das 10h50 às 12h00  
 

 
Fachada Loja – Shopping Lar Center 

 
 



Itens observados Percepções Imagens relacionadas 
Cores 
predominantes 

Claras, neutras, 
cinzas, beges, off-
white, nude 

 
Cores em 
destaque 

Azul e amarelo  

Formas 
predominantes 

Curvas e retas. 
Irregulares. 

 
Formas em 
destaque 

Retas  

Texturas 
predominantes 

Algodão e linho (puro 
e misto), fibras 
naturais (fibra de 
bananeira, junco) e 
sintéticas 
 

 

Texturas em 
destaque 

Plástico em relevo  

Estampas 
predominantes 

Listradas, lisas  

Estampas em 
destaque 

Lisa  

Materiais 
predominantes 

Laca alto brilho, fibras, 
vidros transparentes 

 
Materiais em 
destaque 

Laca alto brilho  

Utilidades 
observadas 

Peças de designers. 
Sofá-table. 

 

Estilo de design Eclético  
Proporções 
percebidas 

Peças proporcionais à 
ambientes 
Já prontos , definidos. 

 

Características 
afins 

Multiplicidade de 
opções não só em 
textura mas em 
qualidade 

 



Segmento C:  

 
 

A história da Marabraz começa em meados dos anos sessenta, com um 
pequeno comércio familiar montado na zona norte paulistana. 

Com o tempo, o pequeno comércio familiar, cresceu. O crescimento veio 
através de muito trabalho e perseverança até se tornar a principal rede varejista de 
móveis do Brasil, com mais de cem lojas e o maior centro de distribuição da América 
Latina. Uma empresa cem por cento brasileira respeitada e admirada no mercado, 
sobretudo por seus clientes, sempre seguros de que podem contar com a mesma. 
 
Loja visitada: Unidade da Rua Xavier de Toledo, loja de rua 
Visitada em: 26 de fevereiro de 2011, sábado, das 17h às 18h  
 
 

 
Fachada Loja – Rua Xavier de Toledo 

 
 

 
Caminhão de entregas – Centro de São Paulo 

Garotos propaganda: Zezé di Camargo e Luciano 
 
 

 



Itens observados Percepções Imagens relacionadas 
Cores 
predominantes 

Branco, marrons, preto 

 
Cores em destaque Verde e laranja 

 
Formas 
predominantes 

Boleadas  

Formas em 
destaque 

  

Texturas 
predominantes 

Lisa  

Texturas em 
destaque 

Camurça, chenile, couro 
sintético 

 

Estampas 
predominantes 

Lisa  

Estampas em 
destaque 

Floral, laminados imitando 
pedras, laminados brilhantes 
imitando laca 

 
Materiais 
predominantes 

Aglomerado com revestimento 
em laminado decorado 

 

Materiais em 
destaque 

Metais, pastilha de coco 

 
 



 
Utilidades 
observadas 

  

Estilo de design Não identificado.  
Proporções 
percebidas 

Mesas de centro muito altas 

 
Características 
afins 

Limitadíssimas opções de 
acabamentos. Impossível trocar 
cor, tecido de mobiliário. 

 



COMPARAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS 
 

• Produtos: cores, formas, texturas, estampas, materiais, utilidade, design, 
proporções 

 
 

Segmento A Segmento B Segmento C  
ARTEFACTO BRENTWOOD MARABRAZ 

Cores 
predominantes 

Escuras, neutras, 
marrons, preto, 
cinzas, brancos, 
pérola, nude 

Claras, neutras, 
cinzas, beges, 
off-white, nude 

Branco, marrons, 
preto 

Cores em 
destaque 

Amarelo Azul e amarelo Verde e laranja 

Formas 
predominantes 

Regulares, retas 
e poucas curvas 

Curvas e retas. 
Irregulares. 

Boleadas 

Formas em 
destaque 

Assimetria Retas  

Texturas 
predominantes 

Naturais: linho, 
seda, couro 
Fibras: bambu, 
málaca, junco, 
vime, linho 

Algodão e linho 
(puro e misto), 
fibras naturais 
(fibra de 
bananeira, junco) 
e sintéticas 
 

Lisa 

Texturas em 
destaque 

Crocco, linho, 
pintura 
texturizada 
 

Plástico em 
relevo 

Camurça, 
chenile, couro 
sintético 

Estampas 
predominantes 

Grafismo em 
branco e preto 
Geométricas e 
listras 

Listradas, lisas Lisa 

Estampas em 
destaque 

Geométricas em 
branco e preto 

Lisa Floral, laminados 
imitando pedras, 
laminados 
brilhantes 
imitando laca 

Materiais 
predominantes 

Madeiras de 
demolição, 
metais, couro. 
Mais naturais 
com pouca 
intervenção da 
indústria 

Laca alto brilho, 
fibras, vidros 
transparentes 

Aglomerado com 
revestimento em 
laminado 
decorado 

Materiais em 
destaque 

Acrílico, espelho, 
couro 

Laca alto brilho Metais, pastilha 
de coco 

Utilidades 
observadas 

Peças 
multifuncionais 
 

Peças de 
designers. Sofá-
table. 

 



Estilo de design Conservador, do 
clássico ao 
contemporâneo 
sem grandes 
ousadias 

Eclético Não identificado. 

Proporções 
percebidas 

Sofás com 
grandes 
proporções 
buscando 
conforto e 
descontração 

Peças 
proporcionais à 
ambientes 
Já prontos , 
definidos. 

Mesas de centro 
muito altas 

Características 
afins 

Diversos 
profissionais da 
área exibem 
ambientes com 
produtos 
Artefacto. 
Objetos de arte 
nos ambientes. 

Multiplicidade de 
opções não só 
em textura mas 
em qualidade 

Limitadíssimas 
opções de 
acabamentos. 
Impossível trocar 
cor, tecido de 
mobiliário. 

 
 
 



CONCLUSÃO 
 

Com a pesquisa percebemos muitas e grandes discrepâncias entre as lojas. 
Enquanto as semelhanças foram poucas, mas perceptíveis. 

Entre as lojas dos segmentos A e B vimos mais semelhanças que diferenças. 
Ambas procuram situar-se em locais privilegiados onde circulam clientes com 
potencial.  

A Artefacto, no alto dos seus 36 anos, mantem a sua classe e estilo que 
conquistam públicos de diversas idades. Com sobriedade, ela mostra em seus 
detalhes, a riqueza dos materiais e o estudo da aplicação de cada um deles nos 
produtos. Convidando profissionais renomados para projetar ambientes nas lojas 
com seus produtos, que posteriormente compõem uma publicação própria de grande 
circulação, consegue um grande valor agregado.  

A Brentwood apesar de ter uma loja do Shopping D&D e outra na Gabriel 
Monteiro da Silva, passa uma sensação de que falta algo e de que não atende 
completamente às necessidades da classe A. Com ambientes mais simples, menos 
ostentadores, ela passa uma impressão de que ainda está se consolidando e que 
pretende conquistar uma parcela do público da classe A. 

A Marabraz atende perfeitamente ao seu público alvo. Com lojas de rua ela 
usa a mesma ferramenta das anteriores, se situar num ponto de circulação de 
clientes em potencial. Nada mais propício que uma loja exatamente em frente a um 
ponto de ônibus. Enquanto esperam suas conduções as pessoas podem olhar os 
produtos da loja com preços expostos em grandes cartazes e com a possibilidade de 
dividir em 24x no carnê da loja. Esta rede é resolvida e não tem a intenção de 
conquistar os públicos A e B. Seus produtos se adequam ao gosto e às casas dos 
seus clientes. Tem feito algumas concessões como sofás mais modernos e a 
inserção de novos materiais, mas a produção em massa barateia o custo e impede 
personalização. 

Identificamos, nas lojas dos segmentos A e B uma maior ousadia no uso de 
materiais não corriqueiros, como acrílico e couros em superfícies nunca antes 
imaginadas. As cores usadas nestas duas são quase as mesmas, o que mudam são 
os tons, na primeira, os ambientes são mais escuros, na segunda, mais claros e 
amplos. Na loja do segmento C, então, temos mais cores e estampas que nas 
outras. 

Gostaria de ressaltar uma semelhança interessante que percebemos nas 
lojas dos segmentos B e C e acreditamos que possa ser uma tendência. Em ambas 
encontramos móveis com aplicações de pastilhas antes apenas usadas em 
revestimentos de paredes. 

Como possíveis tendências identificamos o uso de estampas geométricas; 
móveis projetados para o conforto, como sofás com grandes proporções e soluções 
retráteis; uso de materiais não óbvios, como pastilhas de revestimento; móveis 
multifuncionais, como as sofá-table; uso de fibras naturais. Ressaltando que, 
tendências são evidentes por um tempo, logo cada uma dessas possíveis 
tendências tem o seu tempo de constância, que pode ser longo ou curto. 

Concluímos assim que a Artefacto e a Brentwood tem mais características em 
comum que estas com a Marabraz, principalmente no tocante à renovação das 
coleções baseadas nas tendências mundiais. Contudo, a primeira e a última estão 
mais resolvidas quando ao seu público alvo e atendem aos mesmos com os 
produtos certos.  

 


