






MarCelo KlIPPel
SóCIO E DIRETOR INDuSTRIAL DA ARTISAN ESTOFADOS, DE SIDERóPOLIS - SC

mEmBEr And IndustrIAL dIrEctor of ArtIsAn EstofAdos, sIdEróPoLIs/sc

com a palavra, o eXpositor
Words from tHE ExHIBItors

“Mais uma vez a organização do evento esteve muito 
boa, desde a sua divulgação até a execução propriamente 
dita. É muito bom o associado saber que pode contar com 
uma retaguarda experiente e efi ciente no que tange as 
atividades e eventos organizados pela ABIMAD. O desafi o 
de todos continua sendo o de divulgar cada vez mais a 
edição de inverno e fazer com que um número cada vez 
maior de associados faça parte também deste evento! 
A Artisan tem como fi losofi a e objetivo a busca contínua 
pela diferenciação, inovação e desafi o. Dentro deste 
contexto, em todos os eventos da ABIMAD a empresa 
busca despertar interesse e admiração dos visitantes. 
O estande da Artisan sempre foi e será projetado de 
forma a atrair a curiosidade do público por propostas 
novas e diferentes, alternando ora pelo glamour, ora pelo 
aspecto rústico aplicado em seu espaço. 
Desta forma, é sempre uma satisfação enorme observar 
a surpresa e admiração das pessoas ao se depararem 
com as peças e o espaço projetado e desenvolvido pela 
Artisan. As vendas são resultado direto desta percepção 
por parte dos clientes e mais uma vez comprovamos 
que a Artisan agradou a expectativas de seus visitantes. 
Em se falando de principais diferenciais desta edição da 
ABIMAD, acreditamos que a iniciativa da organização 
em promover palestras com profi ssionais conhecidos e 
experientes de nosso segmento e economia, deva ser 
cada vez mais fomentada, como forma de potencializar 
o evento e agregar conhecimento ao público visitante 
e aos expositores de modo geral. Além disso, a edição 
de Inverno tem que ser cada vez mais divulgada e 
incentivada. A Artisan está confi rmada para a ABIMAD 
Agosto de 2011, pois é uma ótima oportunidade para 
diminuir o intervalo de lançamento de novos produtos. 
Desta forma, a empresa busca inovação continuamente 
e pelo menos duas vezes ao ano são lançados novos 
produtos, tecidos, e principalmente ideias. uma das 
principais preocupações da Artisan consiste na busca 
incessante por novas ideias que possam ser aplicadas na 
indústria de estofados. A empresa busca ser pioneira neste 
tipo de iniciativa, assim como ocorreu no caso dos Cristais 
Swarovski e dos produtos revestidos com mantas Suzani 
importadas do uzbequistão. Além do aspecto relacionado 
com inovação, a edição de inverno da ABIMAD permite 
que o volume de vendas e consequentemente de produção 
se mantenha elevado em praticamente todos os meses 
do ano, fazendo com que a empresa consiga uma melhor 
programação de compras de materiais e mão-de-obra.”

“once again, the event’s organization was excellent, 
in everything from its advertising to its execution 
proper. It is great for members to know they can rely 
on experienced, efficient organizing in everything that 
affects the activities and events organized by ABImAd. 
Everybody’s challenge continues to be spreading the 
word about the winter edition and making it possible 
for an increasing number of members to take part in 
this event! Artisan’s philosophy and goal is to constantly 
set ourselves apart from the competition, innovating 
and overcoming challenges.  from within this context, 
at every ABImAd event our company seeks to attract 
visitors attention and gain their admiration. Artisan’s 
stand has always been and always will be designed in 
such a way as to attract the public’s curiosity through 
new, different concepts, alternating between glamorous 
and rustic looks applied to its space. In this way, it 
is always enormously satisfying to observe people’s 
surprise and admiration as they come across the Artisan 
designed pieces and stand. sales are a direct result of this 
perception on the part of the clients and once again we 
have seen that Artisan has pleased our visitors. speaking 
more specifically about what set this edition of ABImAd 
apart, we believe that the organization’s initiative to 
organize lectures with well-known and experienced 
professionals from our segment and economy should 
continue to be encouraged as a way to strengthen the 
event and add knowledge to the visiting public and the 
exhibitors overall. In addition, the winter edition should 
be increasingly advertised and encouraged. Artisan has 
confirmed its participation in the August 2011 edition, 
since it is an excellent opportunity for us to reduce the 
time between new product launches. In this way, the 
company is seeking constant innovation and to release 
new products, fabrics and especially new ideas twice 
a year. one of Artisan’s main concerns is our untiring 
search for new ideas that can be applied to upholstered 
furniture production. We seek to be a pioneer in this sort 
of initiative, as took place with the swarovski crystals 
and our products covered in suzani blankets imported 
from uzbekistan. In addition to the aspect related to 
innovation, ABImAd’s winter edition makes it possible 
for sales volume, and consequentially production volume, 
to remain high practically all year round, allowing for 
better scheduling of its procurement of materials and 
labor.
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CeCÉ deFelIPPe
GERENTE NACIONAL DE VENDAS DA PARMA MóVEIS DE uBá - MG

PArmA móVEIs nAtIonAL sALEs mAnAgEr, uBá/mg

rosI VarGas
GERENTE COMERCIAL DA RIVATTI DE CAXIAS DO SuL - RS

rIVAttI sALEs mAnAgEr, dE cAxIAs do suL/rs

“Só não podemos dizer que a organização do evento 
foi igual às demais edições da ABIMAD porque foi 
superada novamente. Parabéns a toda equipe pelo 
brilhante trabalho. Sinceramente, não esperávamos 
pelo resultado de vendas alcançado nessa ABIMAD. 
Superou nossa expectativa. Embora tenha sido uma feira 
menor, percebemos que os visitantes estavam dispostos 
a negócios. Podemos dizer que 100% das visitas que 
recebemos foram positivas. Entendo que tudo nesta feira 
foi um grande diferencial. O número expressivo de público 
presente; o volume de negócios realizados; a presença 
de novos expositores associados e, claro, o lançamento 
das linhas Bramare e Rizzieri da Parma. Nós da Parma 
Móveis, desde que nos associamos, participamos de todas 
as edições da ABIMAD. Este evento de inverno foi muito 
importante para nós, a julgar que em torno de 1.100 
clientes novos nos visitaram pela primeira vez, ou seja, 
1.100 novos propensos compradores foram até o Centro 
Imigrantes para participar do evento. Isso faz com que 
reavaliemos nossa participação e já estamos pensando 
em consolidar cada vez mais essa sociedade e, estimular 
os demais associados a participar também do evento de 
inverno. A ABIMAD é um patrimônio nosso, portanto, 
devemos cuidar para que valorize sempre.

“O evento é um dos mais bem organizados que 
participamos, focado na melhor divulgação de seus 
expositores. Em uma próxima edição, acredito que 
seria interessante o evento ocorrer junto a outros do 
segmento, que traria maior público, pois alguns de 
nossos clientes optam por visitações de acordo com 
as feiras do semestre. Os resultados foram muito bons 
e acreditamos que ainda poderá ser superado no pós-
venda. Os diferenciais de convites VIP, a divulgação em 
revistas de porte e elevação do número de associados 
fizeram a diferença nesta edição da ABIMAD. Este 
evento, trouxe, com certeza, maior divulgação de nosso 
nome e captação de novos clientes, nos tornando ainda 
mais conhecidos no mercado.”

“I really can’t say the organization behind this ABImAd 
was the same as the others because it wasn’t. ABImAd 
has outdone itself once again. congratulations to 
the whole team for their brilliant work. sincerely, we 
weren’t expecting the sales results we achieved at this 
ABImAd. It surpassed our every expectation. though 
the trade show was smaller, we saw that visitors were 
here to do business. I would say that 100% of the visits 
we received were positive. the way I see it, everything at 
this trade show stood out from the rest. the significant 
numbers of visitors; the volume of business deals 
closed; the presence of new member-exhibitors and, 
of course, the launch of Parma’s Bramare and rizzieri 
lines. since the moment we became members, Parma 
móveis has participated in every edition of ABImAd. 
this winter event was very important for us, considering 
that around 1,100 new clients visited us for the first 
time. In other words, 1,100 new potential buyers came 
out to centro Imigrantes to take part in the event. 
that has caused us to reevaluate our participation and 
we are already considering strengthening this society 
even more and encourage other members to take part 
in the winter event. ABImAd is a collective asset for 
the industry. therefore, we need to make sure that it is 
always valued.”

“the event is among the best organized of trade shows 
we take part in, focused on the best possible advertising 
of its exhibitors. In the next event, I believe it would 
be interesting for the event to take place together with 
others in the segment. this would bring a larger audience, 
since some of our clients choose to make their visits in 
accordance with the semester’s trade shows. our results 
were splendid and we believe they may even be surpassed 
in the after-sales period. the special VIP invitations, the 
advertising done in large-run magazines and the increase 
in the number of members made a difference in this 
edition of ABImAd. this event has certainly increased 
our brand recognition and has brought us new clients, 
making us even better known on the market.”
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MarCelo FelManas
SóCIO GERENTE DA 6F DECORAçõES DE SãO PAuLO - SP

mEmBEr mAnAgEr of 6f dEcorAçÕEs, são PAuLo/sP

MICHel oTTe
DIRETOR COMERCIAL DA BuTZKE DE TIMBó - SC

sALEs dIrEctor of ButZkE, tImBó/sc

“A ABIMAD - Edição de Inverno contou mais uma vez com a 
assinatura da Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de 
Alta Decoração e se mostrou um grande sucesso. Muito bem 
organizada, com a novidade das palestras que se mostraram 
mais uma excelente ideia e agradável oportunidade para 
estar mais tempo com os clientes, que compareceram em 
grande número. Tivemos um resultado surpreendente, 
superando nossas melhores expectativas. Nossa empresa é 
voltada para o mercado de altíssimo luxo e, portanto, temos 
uma quantidade restrita de clientes para atender em todo o 
país e tivemos uma grata surpresa com a quantidade muito 
maior de pedidos do que na feira anterior. Atingimos 100% 
a mais de venda do que na edição de inverno de 2009 (que 
já havia tido um resultado muito bom). A feira estava muito 
bem organizada, os expositores com estandes muito bem 
montados e era visível a satisfação com o resultado de todos 
os expositores com quem falei. O nível dos visitantes também 
foi muito elevado e tivemos a oportunidade de conhecer 
novos (e importantes) clientes e estreitarmos contatos com 
diversos outros que, no dia-a-dia, tem seu acesso mais difícil. 
Certamente participaremos novamente no ano que vem e 
espero que os expositores que não participaram ainda das 
edições de Inverno percebam o grande potencial destas feiras e 
se organizem para compartilharem do sucesso das mesmas com 
os demais associados. Nossa participação nas feiras da ABIMAD 
tem sido um grande sucesso e possuem um foco basicamente 
comercial (e não institucional , apesar de vermos que também 
nos acrescenta um grande ganho de imagem) e temos obtido 
excelentes resultados, que nos permitem mantermos um 
grande crescimento no nosso volume de vendas e negócios.”

“A Feira de Inverno teve ótimo resultado para nós. 
Superou nossas expectativas. Nosso objetivo foi 
ultrapassado, principalmente na abertura de novos 
clientes em regiões onde não tínhamos atuação. É uma 
excelente feira para reforçar os laços com nossos clientes. 
Tivemos a oportunidade nesta edição de ter bons 
encontros, com calma, com alguns de nossos principais 
clientes. Já está em nosso calendário de feiras de 2011 a 
participação na ABIMAD inverno, pois a feira de Inverno 
tem sido uma ótima oportunidade para reforçar os laços 
com nossos clientes e abertura de novos.”

“the ABImAd winter edition has once again been organized 
by the Brazilian contemporary furniture and Home decor 
manufacturers Association and showed itself to be a great 
success. Extremely well organized, with the new feature of 
lectures that proved to be another excellent idea and a 
pleasant opportunity to spend more time with our clients, 
who attended in large numbers. our results were surprising, 
surpassing even our greatest expectations. our company is 
aimed at the high-end luxury market. therefore, since we 
have a limited number of clients to serve all over the country 
it was a pleasant surprise to see how many more orders we 
received than during the previous trade show. We succeeded 
in selling 100% more than in the 2009 winter edition (which 
had already been a very good result). the trade show was 
very well organized, the exhibitors had put together very 
attractive stands and from what I could tell from exhibitors 
I spoke with, satisfaction was widespread. the visitor level 
was also very high. We had the opportunity to meet new 
and important clients and strengthen ties with several others 
who are more difficult to contact on a day-to-day basis. We 
will certainly be taking part next year and I hope that any 
exhibitors who have yet to take part in the winter editions 
begin to see the great potential of these trade shows and get 
ready to share in the success obtained by other members. 
our participation in the ABImAd trade shows has been 
such a great success. our focus is on the commercial 
aspect – not institutional, although we do see that it 
also includes a great benefit to our image – and we have 
obtained excellent results that allow us to keep growing 
our sales and business volume.”

“We had excellent results at the winter trade show. It 
surpassed our expectations. our objectives were more 
than met, especially in terms of beginning new client 
relations in regions where we have never been active 
before. It is an excellent trade show for strengthening 
client relations. this edition gave us the opportunity to 
have great, unhurried meetings with several of our main 
clients. the ABImAd winter edition is already on our 
schedule for 2011, since the winter trade show has been 
an excellent opportunity for us to strengthen ties with 
our clients and find new ones as well.”
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ButZkE cHAIr At BrAZILIAn 
dEsIgn BIEnnIAL

focused on manufacturing furniture for leisure activities, 
Butzke had one of its products chosen for exhibition at the 
2010 Brazilian design Biennial, which is scheduled 
for september 14 to october 31 in curitiba. 

the milano chair, designed by architect and designer marina 
otte, was chosen to be part of one of the Biennial’s shows 
themed “design, Innovation and sustainability,” along with 
200 other projects. “the Biennial is the country’s most 
important cultural event for design. Having your product 
chosen is a clear sign that you are bringing together 
all of that organization’s desired attributes with 
excellence,” pointed out marina.

since all its production is being carried out with fsc certified 
reforested wood, Butzke’s furnishings are a perfect fit for the 
show’s premise of sustainability.

In the specific case of the milano chair, the piece combines 
environmental concern with aspects of functionality in its 
design, which aims towards the chair taking up a minimum of 
space and being easy to move, without neglecting user comfort.

In these terms, the Butzke model can be piled and weighs just 
7.5 kg. this sets it heads above other similar chairs on the 
market that generally cannot be piled and can weigh anywhere 
10 to 15 kg.

the designer, who sought to reduce the use of wood and round 
off the chair’s edges, believes that using less raw material 
does not result in esthetic losses for a durable product made 
of wood. “We were able to achieve a solution that makes 
it possible for the chair to appear strong and safe, while 
still being easy to carry and handle in a wide variety of 
environments,” concluded marina.

CADEIRA BuTZKE NA BIENAL 
BRASILEIRA DE DESIGN

Voltada para a produção de móveis para o lazer, a Butzke teve um de 
seus produtos selecionado para exibição na Bienal Brasileira de Design 
2010 que acontece de 14 de setembro a 31 de outubro em Curitiba. 

A cadeira Milano, desenhada pela arquiteta e designer Marina Otte, 
foi escolhida para integrar uma das mostras da Bienal que traz o 
tema “Design, Inovação e Sustentabilidade”, com cerca de 200 outros 
projetos. “A Bienal é o evento cultural de design de maior relevância 
no país. Ter um produto selecionado é sinal de que ele realmente 
reúne com excelência os atributos desejados pela organização”, 
destaca Marina.

Com toda a sua produção realizada com madeira certifi cada de 
refl orestamento - selo FSC -, o mobiliário Butzke já se encaixa 
naturalmente dentro da premissa de sustentabilidade da mostra.

No caso específi co da cadeira Milano, a peça alia a preocupação 
ambiental com aspectos de funcionalidade do seu design, que privilegia 
a menor ocupação possível do espaço e a facilidade de transporte, sem 
abrir mão do conforto ao usuário.

Neste contexto, o modelo da Butzke é empilhável e pesa apenas 
7,5 kg, estabelecendo assim alguns diferenciais signifi cativos em relação 
às cadeiras similares disponíveis no mercado, que geralmente não 
são empilháveis e costumam pesar entre 10 kg e 15 kg.

A designer, que procurou suavizar o uso da madeira e arredondar 
as bordas da cadeira, avalia que a economia no uso da matéria-prima 
não representa uma perda estética de um produto durável de madeira. 
“Conseguimos uma solução que permitiu ao móvel manter uma 
aparência robusta e segura, e ainda assim ser facilmente transportado 
e manuseado dentro dos mais diversos ambientes”, conclui Marina.

em ação
In ActIon
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CIA DAS FIBRAS TEM PEçA 
PREMIADA NA ABRIC
A Companhia das Fibras participou do 2º STC - 
Salão de Tapetes e Carpetes promovido pela ABRIC 
- Associação Brasileira das Indústrias de Tapetes e 
Carpetes, realizado no Expo Barra Funda em São 
Paulo, nos dias 17, 18 e 19 de agosto.

Como um de seus atrativos, o Salão promoveu 
o Concurso de Design de Tapetes ABRIC, no 
qual arquitetos e designers, juntamente com os 
fabricantes, desenvolveram os mais diferentes 
desenhos para tapetes.

A Companhia das Fibras, juntamente com o 
arquiteto Rodrigo Martins, de Vespasiano - 
MG, região metropolitana de Belo Horizonte, 
confeccionou um modelo feito em listras brancas  
e pretas de pele bovina.

A parceria foi de grande sucesso e o resultado 
acima do esperado. Entre inúmeros trabalhos, 
a peça foi a grande vencedora do concurso e, 
em breve, deve fazer parte da nova coleção da 
Companhia das Fibras. 

cIA dAs fIBrAs EArns  
AWArd At ABrIc

companhia das fibras took part in the second rug and 
carpet salon organized by ABrIc (Brazilian Association 
of rug and carpet manufacturers) held at Barra funda 
Expo center in the city of são Paulo, August 17-19.

As one of its attractions, the salon organized the ABrIc 
rug design competition, in which architects and 
designers collaborated with manufacturers to come up 
with very unique rug designs.

companhia das fibras worked with architect rodrigo 
martins from the city of Vespasiano, minas gerais – part 
of the state capital Belo Horizonte’s metropolitan Area – 
to create a model with white and black cow hide stripes.

this collaboration was greatly successful and the results 
surpassed all expectations. Among countless works, the 
piece won the competition’s grand prize and will soon be 
part of companhia das fibras’ newest collection. In the 
photo, architect rodrigo martins with the director of cia 
das fibras, Alberto g. dias.

NA FOTO, O ARquITETO RODRIGO MARTINS COM O 
DIRETOR DE CIA DAS FIBRAS, ALBERTO G. DIAS.
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A TIL IMPORTADOS TAMBÉM 
PRATICA AçõES SOCIAIS
Há mais de um ano a marca faz doações para a 
entidade paulista Casa do Zezinho. A Til, que atua 
nos segmentos de decoração, têxtil e acessórios desde 
1991, com peças trazidas da índia e de países exóticos, 
como Filipinas, Indonésia, Vietnã, Tailândia  
e China, colabora com a Casa do Zezinho, entidade 
não governamental que assiste crianças e jovens 
do Bairro Capão Redondo. A empresa doa produtos 
têxteis e acessórios periodicamente para a instituição.

Casa do Zezinho - www.casadozezinho.org.br

tIL ImPortAdos ALso EngAgEs  
In communItY Work

for more than a year now, the company has been making 
donations to the são Paulo institution casa do Zezinho. til, 
which since 1991 has been active in the decoration, textiles 
and accessory segment bringing pieces here from India and 
other exotic countries like Indonesia, Vietnam, thailand and 
china, is now collaborating with casa do Zezinho, a non-
governmental organization that helps children and youths 
from the capão redondo neighborhood. the company 
periodically donates textiles and accessories to the institution.

casa do Zezinho - www.casadozezinho.org.br

ASSOCIADOS ABIMAD EXPõEM  
MAIS uMA VEZ EM LAS VEGAS
Aconteceu, entre os dias 02 e 06 de agosto, mais uma edição da  
Las Vegas Market. Os brasileiros estiveram presentes expondo seus 
produtos no lounge brasileiro durante a feira. Móveis e acessórios  
de alta decoração fizeram parte do cenário que compôs os 830 metros 
quadrados dedicados aos produtos brasileiros. Participaram desta  
feira os fabricantes integrantes do Projeto Brazilian Furniture, programa 
da Abimóvel em parceria com a APEX-Brasil que visa promover o 
produto nacional no exterior. Dentre os associados ABIMAD, fizeram 
parte deste evento as empresas Cristais São Marcos, Doimo Brasil, GS 
Fibras, Formanova Móveis, MZ Artes e Tremarim. A gerente executiva 
da ABIMAD, Patrícia Linhares, esteve presente no evento com uma das 
coordenadoras do grupo gestor do Projeto Brazilian Furniture.

ABImAd mEmBErs ExHIBIt oncE AgAIn In LAs VEgAs

Another edition of Las Vegas market took place August 2-6. Brazilians were present exhibiting their products at the Brazilian lounge 
during the trade show. High end decoration furniture and accessories were part of the setting that included 830 m2 dedicated to 
Brazilian products. the manufacturers who took part belong to the Brazilian furniture Project, a partnership between Abimóvel and 
APEx-Brasil that aims to promote Brazilian products abroad. Among the ABImAd members who were part of this event were cristais 
são marcos, doimo Brasil, gs fibras, formanova móveis, mZ Artes and tremarim. ABImAd’s executive manager Patrícia Linhares, 
was present at the event with one of coordinators of the group that manages the Brazilian furniture Project. 
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Frente a realidade que vivemos, entendemos que uma das 
grandes soluções para o caos do desmatamento no Brasil  
seja o incremento do Manejo Sustentável em 100% das situações 
das explorações das nossas florestas, pelo menos naquilo  
que atinge a parte da economia envolvida com a silvicultura.

Isto permitiria a total profissionalização do setor, pois 
os envolvidos teriam uma real noção dos seus custos, 
diferentemente do extrativismo puro, valorizando e 
remunerando decentemente o seu produto.

Como normalmente no Brasil a adesão às boas ideias é só um 
aproveitamento de Marketing, estamos novamente diante de  
um problema. Falar, escrever e divulgar que o produto provém  
de florestas onde o Manejo Sustentável é executado, é muito 
fácil. Sustentar esta informação pode ser muito difícil.

Dentro da mesma linha, podemos comentar sobre ”Selos 
Verdes”, também muitos surgidos do nada, ou com uma 
sustentação muito frágil. E ainda temos o problema da  
legalidade da madeira nativa, que, segundo informações 
oficiosas, 80% delas são “esquentadas”.

 

Aonde está então a solução?

Ao meu ver é necessária uma adesão às Certificações que 
tenham credibilidade, amplo acesso, que sejam idôneas, com um 
alcance mais abrangente possível, de preferência globalizado e 
que simultaneamente atendam às Legislações em vigor no local.

quando tomamos conhecimento da Certificação FSC, nos seus 
primórdios, vimos que estávamos diante da nossa solução 
e aderimos de imediato a este selo, que além de preconizar 
o ambientalmente correto, tem ainda como princípios o 
socialmente justo e o economicamente viável.

quantas mais empresas aderirem às Certificações como as 
que têm os critérios e a credibilidade do FSC, mais facilmente 
atingiremos este objetivo de vermos o Manejo Sustentável  
sendo praticado.

Com isto podemos apresentar um Histórico, ter certeza da 
Origem, trabalhar na certeza da Legalidade e assim termos 
nossas marcas consolidadas.

Como é triste vermos empresas e pessoas, normalmente no final 
do processo de um negócio, serem envolvidas involuntariamente 
num escândalo devido problemas de legalidade.

quem irá sofrer com o escândalo e estar com seu nome 
comprometido com a opinião pública? É o nosso fornecedor? 
Não, seremos nós, os fabricantes, ou até um cliente nosso (o que 
para nós seria a pior das situações).

É por isto que sustentamos a adesão às Certificações como o 
FSC. E mais uma informação: quem está praticando o Manejo 
Sustentável está captando o CO2 acima da normalidade e 
ajudando a atenuar o efeito estufa.

considering the world we currently live in, we understand 
one of the greatest solutions for the chaos of Brazilian 
deforestation is to increase sustainable management to 100% 
of the situations in which our forests are being used, at least in 
that which affects the part of our economy involved in forestry.

 that will make a full professionalization of the industry 
possible, helping those involved to a real notion of its costs. 
And different from pure extractivism, valuing and paying 
decent prices for their products.

 normally in Brazil, adhesion to great ideas becomes just 
another marketing opportunity. so we are once again faced 
with a problem. speaking, writing and advertising that a 
product comes from sustainably managed forests is quite easy. 
Backing those claims is much more difficult.t

Along the same lines, I would say that the “green seals” we see 
nowadays, many of which also appear out of nowhere, often 
have very fragile evidence to back them up. there is also the 
problem of the legality of native wood. According to official 
information, 80% of this wood is “hot”.

Where can we find a solution?

the way I see it, we need to take part in credible, widely 
accessed certifying programs that are capable and have the 
widest possible reach – preferably global – while simultaneously 
satisfying the demands of local legislation.

When we first learned about fsc certification, when it was 
just starting, we could see that we had found our solution and 
immediately began to make use of the seal. Besides advocating 
environmentally correct practices, it also holds social justice 
and economic viability among its principles.

 the more companies adhere to certifications like ones with 
the fsc’s criteria and credibility, the easier it will be for us to 
achieve our goal of seeing sustainable management in practice.

In this way, we can present a wood’s history, be certain of its 
origin. We can be sure our products are legal and in this way 
our brands will become stronger.

there is nothing worse than seeing companies and people, 
usually at the end of a business process, become involuntarily 
involved in a scandal due to problems with legality.

Who will ultimately suffer from the scandal and have their 
name tarnished in the eyes of the public? our supplier? no, 
it will be us, the manufacturers, or perhaps one of our clients, 
which for us would be the worst of all possible situations.

 this is why we fully back taking part in certification programs 
like fsc. one last piece of information: those who practice 
sustainable management are capturing co2 more than normal 
and helping to attenuate the greenhouse gas effect.

maneJo sustentável  
e realiDaDe brasileira
sustAInABLE ProductIon In todAY’s BrAZIL

Guido otte, Presidente da Butzke President of Butzke
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lista De associaDos
LIstA dE AssocIAdos

2a Cerâmica  

+55 19-3581-3281  
www.2aceramica.com.br 

6F decorações exportação  
Imp. e Com. ltda.  
+55 11-4612-1952  
www.6f.com.br 

a Carneiro Home ltda.  
+55 81-3081-9192  
www.acarneirohome.com.br 

abarca Móveis ltda.  
+55 11-4636-3022  
www.abarcamoveis.com.br 

abitare Home ltda.  
+55 27-3322-0189  
www.abitarehome.com 

anjos do Brasil - d ángelis   
+55 45-3286-1177  
www.anjos.ind.br 

antica Comércio de objetos  
de dec. ltda.  
+55 11-4586-1748  
www.antica.com.br 

antiqua Ind Com de objetos ltda.  
+55 35-3371-3344  
www.antiquaobjetos.com.br 

art Caixas ltda.  
+55 35-3261-2548  
www.artcaixas.com.br 

art Home - Importação  
e exportação art Home ltda.  
+55 11-5523-5333  
www.arthome.com.br 

art Image Indústria e Comércio ltda.  
+55 11-5521-0834  
www.artimage.com.br 

art Maison decoração  
de Interiores ltda.  
+55 11-3642-1800  
www.artmaison.com.br 

arte nova Ind. e Com. de Móveis ltda.  
+55 43-3325-4040  

arte objetos 
+55 34-3312-6194  
www.arteobjetosdesign.com.br 

artes & ofícios artesanato ltda. 
+55 81-3468-2000  
www.arteseoficios.net 

artisan - Crestof Ind. e Com.  
de estofados ltda.  
+55 48-3438-4368  
www.artisan.ind.br 

aspectto design Ind de Móveis ltda.  
+55 54-3452.7233  
www.aspectto.com.br 

assad abdalla neto & Cia ltda.   
+55 11-3272-1033  
www.abdallaimports.com.br  
 

Barroca almofadas - Barraco Chique 
decorações ltda.  
+55 34-3236.4667  
www.barrocaalmofadas.com.br 

Bartelli Móveis  
+55 54-3268-0600  
www.bartelli.com.br 

Bell arte Indústria de estofados ltda.  
+55 47-3274-1600  
www.bellarte.com.br 

Beraldin Confecções ltda. Me  
+55 14-3274-1810  
www.ariberaldin.com 

Blumenox Iluminação  
+55 47-3327-3697  
www.blumenox.com 

Bolis Ind. e Com. de Móveis ltda.  
+55 49-3324-2457  
www.bolis.com.br 

Brasil Post - Garden Pais. P. Pte ltda.  
+55 18-3221-4699  
www.moveisbrasilpost.com.br 

Brisa Móveis  
+55 43-3253-3074  
www.brisamoveis.com.br 

BTC decorações e Presentes ltda.  
+55 11-5660-2600   
www.btcmail.com.br 

Buchara Com. Imp. exp. ltda.  
+55 19-3887-4848  
www.buchara.com.br 

Butzke Importação e exportação ltda.  
+55 47-3312-4000  
www.butzke.com.br 

By art design  
+55 11-4729-8419  
www.byartdesign.com.br 

Carolina Haveroth arte Cerâmica ltda.  
+55 47-3323-1099  
www.carolinahaveroth.com.br 

Cartago Ind. de Tapetes ltda.  
+55 19-3816-5009  
www.cartago.com.br 

Casalecchi Móveis ltda.  
+55 19-3651-4233  
www.casalecchi.com.br 

Cedrus Movelaria ltda. ePP  
+55 32-3531-1718  
www.cedrusmovelaria.com.br 

Celina Ind. e Com. do Mobiliario ltda.  
+55 21-2597-7772  
www.celinadesign.com.br 

Cemaf Indústria e Comércio ltda.  
+55 51-3483-2303  
www.cffiorio.com.br 

Century Ind. e Com. de Móveis ltda.  
+55 44-3264-8550  
www.centuryestofados.com.br 

CGs Indústria e Comércio  
de Móveis ltda.  
+55 45-3264-1801  
www.cgsmoveis.com.br 

China shopping 
Vacheron do Brasil ltda.  
+55 11-5666-7999  
www.chinashopping.com.br 

Cia das Fibras - Grão lume  
decorações ltda.  
+55 11 2305-7564  
www.ciadasfibras.com.br 

Cia das Folhas - all leaves  
Com. Imp. e exp. ltda.  
+55 11-3831-0300  
www.ciadasfolhas.com.br 

Coisas do Brasil  
+55 34-3318-2100  
www.coisasdobrasil.ind.br 

Conforflex Móveis ltda.  
+55 51-3712-1102  
www.conforflex.com.br 

Cores da Terra - Ceâmica e Ferro  
+55 73-3537-2281  
www.coresdaterra.com.br 

Cores e Fibras Comercial  
de Móveis ltda.  
+55 61-3363-8780  
www.coresefibras.com.br 

Cristais di Murano - originalle  
+55 47-3327-0459  
www.cristaisdimurano.com.br 

Cristais são Marcos ltda.  
+55 35-3714-1892  
www.cristaissaomarcos.com.br 

Cristaleria san Carlos  
+55 11-5031-8433  
www.sancarlosdobrasil.com.br 

d & d Internacional 
decoração e design  
+55 83-3342-0817  
www.dedinternacional.com.br 

dall oglio Madeiras ltda.  
+55 45-3264-3035  
www.dallmoveis.com.br 

decde - sM Gestão e negócios ltda.  
+55 54-4009-3600  
www.decde.com.br 

deco Metal - artefatos  
de alumínio e Metal ltda.  
+55 43-3253-1267  
www.decometal.com.br 

decorare Textil ltda.  
+55 83-3245-3344  
www.decorareonline.com.br 

decoratto Interiori - Topdecor   
+55 47)3035-2808  

decorville ltda.  
+55 51-2125-4700  
www.decorville.com.br 

deluse - Indústria de Móveis  
deluse ltda.  
+55 54-2105-7766  
www.deluse.com.br 

desigan Ind. e Com. de Móveis ltda.  
+55 41-3677-2320  
www.desigan.com.br 

di Frizon Indústria  
e Comércio de Móveis ltda.  
+55 54-3286-5655  
www.difrizon.com.br 

divano Ind. e Com.  
de Móveis e dec. ltda.  
+55 43-3326-7385  
www.divanomoveis.com.br 

doimo Brasil  
+55 31-3626-9350  
www.doimobrasil.com.br 

dona Flor Mobília Ind.  
e Com. de Móveis  
+55 43-3251-4917  
www.donaflormobilia.com.br 

du nectar Tecnologia Textil  
+55 11-3873-1499  
www.dunectar.com.br 

elisê Móveis ltda.  
+55 54-3281-9012  
www.elise.com.br 

elite Ind.e Com. de Móveis ltda.  
+55 47-3373-0661  
www.elitemoveis.ind.br 

emporio la Poltrona  
+55 19-3876-1033  
www.emporiolapoltrona.com.br 

empório Tapetes Indústria  
e Comércio ltda.  
+55 48-3245.5010  
www.emporiotapetes.com.br 

enele Indústria de estofados ltda.  
+55 49-3344-8999  
www.enele.com.br 

espaço eduardo Moraes  
e.M Trading Móveis de decor  
+55 21-2716-5533  
www.eduardomoraesimport.com.br 

essenza design Indústria  
de Móveis ltda.  
+55 54-3293.1077  
www.essenzadesign.com.br 

estobel Indústria de estofados ltda.  
+55 54-2109-3000  
www.estobel.com 

estofados Ferrari   
+55 32 - 3539 4350  
www.estofadosferrari.com.br 

estofados Germânia ltda.  
+55 54-3281-1299  
www.germania.com.br 

estofados Italia  
+55 54-3261-2466  
www.estofadositalia.com.br 

estofados Jardim ltda.  
+55 47-2106-7599  
www.estofadosjardim.com.br 

estofados Tironi ltda.  
+55 47-3370-4141  
www.estofadostironi.com.br 

ethnix   
+55 11-3313-4141  
www.ethnix.com.br 

Farina design  
+55 54-3321-5188  
www.campesatto.com.br 

Feeling estofados ltda.  
+55 47-3376-1300  
www.feelingestofados.com.br 

Feitobrasil Comércio e  
Conf. de art. dec.ltda.  
+55 17-3232-4810  
www.feitobrasil.com.br 

Fibras artes - artes Primavera  
Móv.Ind.Com.ltda.  
+55 21-2676-3787  
www.fibrasarte.com.br 

Flexpelle Indústria de estofados ltda.  
+55 44-3233-3124  
www.flexpelle.com.br 

Formanova Ind. e Com. de Móveis ltda.  
+55 48-3286-0644  
www.formanovamoveis.com.br 

Formato Móveis  
+55 11-3686-3119  
www.formatomoveis.com.br 

Formiline Moveis  
+55 44-3268-1878  

Galerie estambul ltda.  
+55 31-3288-4020  
www.estambultapetes.com.br 

German Interiores  
+55 61-3354-7979  
www.german.com.br 

Gold line - Polo design Ind.  
e Com. de M. ltda.  
+55 44-4001-3030  
www.goldline.ind.br 

Green House -  
outdoor Importação e exp.ltda.  
+55 19-3885-5051  
www.greenhousemoveis.com.br 

Gs Móveis de Vime ltda.  
+55 41-3372-1216  
www.gsmoveis.com.br 

H.a.rocha decorações  
+55 45-3037-1919  
www.helainyrocha.com.br  
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Helizart ltda. 
+55 31-3227-9613 
www.helizart.com.br 

Herval Moveis e Colchoes 
+55 51-3564-8300 
www.herval.com.br 

Home & Garden Com.
de art. de dec.ltda. ePP 
+55 11-3644-5283 
www.homeegarden.com.br 

Idea Tissot 
+55 54-34214000 
www.tissot.com.br 

Indústria de Moveis ancezki ltda. 
+55 54-3453-3224 
www.ancezki.com.br 

Indústria de Móveis apolo 
+55 32-3539-4322 
www.moveisapolo.com.br 

Indústrias artefama sa  
+55 47-3631.1200 
www.artefama.com.br 

Italsofa nordeste sa - natuzzi Group
+55 11-6193-5987 
www.italsofa.com 

Jhovini Móveis 
+55 54-3458-3105 

Kehl Móveis - Máquinas Kehl 
+55 51-3587-1433 
www.kehl.com.br 

Kilder Menezes - Me 
+55 81-3497-0004 
www.kildermenezes.com.br 

Kleiner schein Moveis 
+55 48-3623-3333 
www.kleinerschein.com.br 

la Casa Ind. e Com. de Móveis ltda. 
+55 43-3336-4641 
www.lacasadesign.com.br 

la Galeria Comercial ltda. 
+55 11-5678-7565 
www.lagaleria.com.br 

latin american Handcraft 
Com. e dec. ltda. - attico 
+55 11-5181-1574 
www.atticodesign.com.br 

le Martan Colchões 
Ind. e Com. ltda. 
+55 11-2131-3888 
www.lemartan.com.br 

leôncio de souza Queiroz neto
lês Coussin 
+55 19-3295-7437 
www.lescoussins.com.br 

liberal e Marini - aM 
liberal decorações ltda. 
+55 21-3154-2324 
www.liberalmarini.com 

lider Interiores 
+55 37-3244-1309 
www.liderinteriores.com.br 

lintz Móveis em arte Ind. e Com. ltda. 
+55 48-3258-1008 
www.lintz.com.br 

lucatti artes e decorações ltda. 
+55 13 3313-1747 / 246 
www.lucattiartes.com 

Magia Móveis
+55 21-2676-2675 
www.magiamoveis.com.br 

Mannes ltda. 
+55 47-3373-9200 
www.mannes.com.br 

Marizza Prado - Campo Verde 
Ind. e Com. 
+55 17-3234-2188 

Marka Indústria 
e Comércio de estof. ltda. 
+55 44-3336-1114 

Masotti 
+55 54-3421-1000  
www.masotti.com.br 

Maxmila Indústria Moveleira ltda. 
+55 43-3254-2214 

Mac alumínios Ind. e Comércio ltda.
+55 34-3318-8000 
www.macmoveis.com.br 

Melyana Comércio ltda. 
+55 21-2527-8020 
www.melyana.com.br 

Mempra Indústria de Móveis ltda. 
+55 43-3172-6600 
www.mempra.com.br 

Metáfora design de Produtos 
de decoração ltd 
+55 19-3216-5138 
www.metaforadesign.com.br 

Metal nobre - JCV Palma e Cia ltda. 
+55 44-3262-6163 
www.metalnobrepresentes.com.br 

Miori Comercial Ind. e distrib. ltda. 
+55 11-5641-5877 
www.miori.com.br 

Modali Indústria e Comércio 
de Móveis ltda. 
+55 11-3826-0077 
www.modali.com.br 

Modulaque Ind. e Com. de Móveis ltda. 
+55 44-3267-1331 
www.modulaque.com.br 

Monaco Tapetes  
+55 11-4144-9100 
www.monacotapetes.com.br 

Móveis armil ltda. 
+55 54-3286-8270 
www.moveisarmil.com.br 

Móveis e design sir ltda. 
+55 37-3331-4329 

Móveis Irimar Indústria 
e Comércio ltda. 
+55 47-3644-2599 
www.irimar.com.br 

Móveis James ltda. 
+55 47-3631-0300 
www.moveisjames.com.br 

Móveis nordeste ltda. 
+55 54-3292-2330 
www.moveisnordeste.com.br 

Móveis regência ltda. 
+55 41-3346-5654 
www.moveisregencia.com.br 

Móveis Tremarin ltda. 
+55 54-2109-7777 
www.tremarin.com.br 

Movelim Indutria Moveleira ltda. 
+55 43- 3274-5500 
www.movelim.com.br 

MZ Indústria e Comércio 
de artesanato ltda. 
+55 48-3632-8981 
www.mzartes.com.br 

nirofl ex Importação e exportação ltda. 
+55 43-3275-8500 
www.nirofl ex.com.br 

Parma Móveis ltda. 
+55 32-3539-2500 
www.parmamoveis.com.br 

Plano de luz Comércio de Ilum. ltda. 
+55 41-3019-6809 
www.planodeluz.com.br 

Pollus Ind. e Com. de Móveis ltda. 
+55 17-3426-1234 
www.pollusmoveis.com.br 

Pólo design Ind e Com 
de Moveis e estofados ltda. 
+55 44-3029-4057 

raffi nato Móveis e decorações ltda. 
+55 41-3297-1213 
www.raffi  nato.com.br 

recliners Indústrial ltda. 
+55 19-3422-0752 
www.recliners.com.br 

reginez 
+55 34-3336-5795 
www.reginez.com.br 

ribeiro e Pavani Com. 
Imp. exp. de artigos 
+55 11-3414-1000 
www.ribeiroepavani.com.br 

rivatti Móveis ltda. 
+55 54-3028-6666 
www.rivatti.com.br 

rizzon 
+55 54-3291-1044 
www.imrizzon.com.br 

roncali decor Móveis 
e decorações ltda.  
+55 54-2521.7776 
www.roncalidecor.com.br 

ronconi ltda. 
+55 41-2169-6644 
www.ronconi.com.br 

salvatore Minuano 
+55 51-3547-1616 
www.minuanodecor.com.br 

sandra Fuganti 
+55 43-3327-6648 
www.sandrafuganti.com.br 

sarquis samara atelier 
de escultura ltda. 
+55 43-3321-0186 
www.sarquissamara.com.br 

scarazzato Ind. Com. 
de Molduras ltda. 
+55 43-3256-9560 
www.scarazzato.com.br 

sd design Indústria de Móveis ltda. 
+55 54-2105-5566 
www.sddesign.com.br 

sdema - scandinavian 
design em Madeira ltda. 
+55 31-3344-9038 
www.sdema.com.br 

sier Móveis ltda. 
+55 32-3539-2100 
www.siermoveis.com.br 

silva santos 
+55 51-3054-5400 
www.silvasantosmoveis.com.br 

singh Comércio Imp. e exp. ltda.
+55 11-4522-6735 

spazzio nobre - M. e. 
Gonçalves Indústria de Móveis ltda. 
+55 43-3274-8800 
www.spazzionobre.com.br 

steel Forma Indústria 
e Comércio de Móveis e decor 
+55 43-3328-0335 

studio Casa 
+55 41-3649-1066 
www.studiocasa.com.br 

stylofi no Indústria e 
Com. de Quadros ltda.
+55 11-4443-2635 
www.stylofi no.com.br 

sV Móveis e decorações ltda. 
+55 54-3283-2388 
www.svmoveis.com.br 

Tapetah artigos para decoração ltda. 
+55 11-8635-2166 
www.tapetah.com.br 

Tapetes são Carlos ltda. 
+55 16-3362-4000 
www.tapetessaocarlos.com.br 

Tapis Comércio e Confecções 
de Tapetes ltda. 
+55 11-3667-5548 
www.tapetestapis.com.br 

Tec line Móveis 
+55 54-2621-6886 
www.teclinemoveis.com.br 

Terra do sol 
+55 83-3226.2751 
www.terradosol.art.br  

Têxtil Tabacow s/a. 
+55 19-3471-6805 
www.tabacow.com.br 

Til -Modas second skin.  
+55 11-34680200 
www.tiloriente.com.br 

Tok Glass Ind e Com de Cristais ltda. 
+55 51-3483-3700 
www.tokglass.com.br 

Tribal Comércio Imp. exp.ltda. 
+55 11-5093-1750 
www.tribaltapetes.com.br 

Tupy - Cerâmica artística Tupy ltda. 
+55 11-4221-4544 
www.tupy.ind.br 

Universum do Brasil 
Indústria Mov. ltda. 
+55 54-3293-1488 
www.universum.com.br 

Urban Imp. Comércio 
e distribuição ltda. 
+55 11-3225-0049 
www.urbanbrasil.com.br 

Ventura e Pereira Imp. e exp. ltda. 
+55 31-3542-2748 

Verona Móveis
+55 49-3324-0220 
www.veronamoveis.com.br 

Via star Com. de Imp. e exp. ltda. 
+55 11-6191-6711 
www.viastar.com.br 

Vila nobre estofados ltda. 
+55 54-3211-3322 
www.vilanobre.com.br 

Vimeza Indústria de Móveis ltda. 
+55 54-3283-1622 
www.vimeza.com.br 

Voler Móveis ltda. 
+55 54-3293-3111 
www.voler.com.br 

Wharehouse artes e decorações ltda. 
+55 11-5524-0476 
www.wharehouse.com.br 
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