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DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO
Indústria de utensílios domésticos em pedra sabão, com 15
anos de atividade. Produto de alto valor agregado, com grande
aceitação e demanda em países desenvolvidos que valorizam
objetos artesanais, eco-friendly, com bom design e que preservam a saúde. Somos entre os poucos no mundo que fabricam
panelas de pedra sabão com qualidade e design, e os únicos
com tecnologia para a aplicação de acessórios industrializados
diretamente à pedra.
Faturamento
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510
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Ano

(R$ MI)

anas e chinesas (mas a matéria prima é agalmatolito (silicato de
alumínio com talco) e não pedra sabão (esteatita).
Principais clientes - Rodale’s (USA) – Kaufmann Mercantile
(USA) – Frilich (Alemanha) – Al Musbahi (Arábia Saudita) – Baldassare Agnelli (Itália) – Ballarini (Itália)
ESTRATÉGIA COMERCIAL E DE MARKETING
100% de nossa produção é exportada para Europa, América
do Norte e Arábia Saudita. A maioria de nossos clientes atuais
tem nos procurado através da web sem nossa solicitação, o que
dá a dimensão do interesse em nosso produto por parte dos
mercados com economias abastadas
Possíveis ações comerciais - Participação em feiras internacionais especializadas em diferentes setores (casa e design,
utilidades domésticas, corporate gifts, etc.) nos mercados alvo.
- Apoio logístico para e-commerce, varejo e pequena distribuição local através de empresas de 3PL (Third-party logistics).
- Criação de webstores locais com logística 3PL.

(%)

PRODUTOS
Panelas e utilitários domésticos em pedra sabão. Brindes corporativos em pedra sabão com detalhes em madeira.
Principais características e funcionalidades - Eco sustentável
matéria prima reciclada saudável não solta resíduos na comida,
não altera as propriedades organoléticas dos alimentos antiaderente natural: cozinha sem gordura, fácil de limpar propaga o
calor: cozinha uniformemente, não só com o fundo mas com os
lados também retém o calor mantém a comida quente à mesa
economiza energia depois de aquecida continua cozinhando
com uma chama mínima
Diferenciais e inovações de nossos produtos - Sistema patenteado (pat. req. nº MU9103043-9) para a fixação de qualquer
acessório (alças, pomos, etc.) diretamente à pedra sem afetar as
superfícies internas. A aplicação de uma placa de aço ao fundo
permite o uso em fogões de indução, muito comuns na Europa
e EUA, que aquecem por magnetismo e necessitam de panelas
com fundo ferroso. design exclusivo que acrescenta componentes industrializados ao trabalho artesanal
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MERCADO E CONCORRÊNCIA
Com a cultura gastronômica em alta, o mercado de utensílios
domésticos está em constante expansão.
Alvos comerciais - Fabricantes de panelas e utensílios domésticos. Com nosso sistema o cliente pode adquirir, se quiser, só o
corpo da panela e aplicar suas próprias alças. Distribuidores de
equipamentos para restaurantes e hotéis, produtos orgânicos,
alimentação natural, etc. Redes de lojas de utilidades domesticas (em especial aquelas com lista de casamento). Lojas
de departamento (produtos customizados). Webstores que
oferecem produtos para bem-estar, objetos de design e luxury
goods. Varejo lojas físicas de objetos de design e luxury goods,
restaurantes e hotéis. Atacadistas de brindes corporativos, um
setor sempre à procura de novidades. Empresas diretamente
interessada em brindes para seu próprio marketing corporativo
Concorrência - Concorrentes indiretos: empresas que comercializam tipos de panelas com apelo parecido (Le Creuset,
Ceraflame, panelas de terracota e cerâmica, etc.)
Concorrentes diretos: artesãos, algumas empresas maiores
(porém com outro core business), umas poucas empresas core-
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EQUIPE
Stefano Mimiza - Italiano, Sócio fundador e diretor da empresa
desde 1991. Idiomas falados e escritos: Italiano (língua materna);
Português (segunda língua): Inglês (fluente)
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