
1

CONSUMIDOR
As megatendências que
estão impactando na
composição do lar.

INOVAÇÕES
Tudo o que foi lançado nas
últimas feiras.

CORES E MATERIAIS
O que está em alta e sendo
lançado para os lares brasileiros.

Edição

ESPE
CIAL 30anos



SlideLine M
SlideLine M transforma um simples móvel, em um objeto de

desejo funcional e criativo. Seu sistema de amortecimento

garante que a porta nunca bata ao abrir e fechar.

Para acessar o conteúdo

baixe o aplicativo QR Code

em seu celular ou tablet.

Conheça todos os sistemas

para portas de correr Hettich!



SlideLine M
SlideLine M transforma um simples móvel, em um objeto de

desejo funcional e criativo. Seu sistema de amortecimento

garante que a porta nunca bata ao abrir e fechar.

Para acessar o conteúdo

baixe o aplicativo QR Code

em seu celular ou tablet.

Conheça todos os sistemas

para portas de correr Hettich!



4

Bigfer Indústria e Comércio de Ferragens

EXPEDIENTE

Bigfer São Paulo

Bigfer Paraná

Entre em contato

Rua Papa João XXIII, 675 – Imigrante | Caixa Postal 363 
CEP 95180-280 | Farroupilha – RS

Avenida Domingos Pignatari, 5.198 – Cecapi II
CEP 15502-008 | Votuporanga – SP

Avenida Juscelino K. de Oliveira, 11.655 – CIC
CEP 81170-000 | Curitiba – PR 

Rio Grande do Sul – (54) 2109-2940
Paraná – (41) 3341-4888
São Paulo – (17) 3423-5291
www.grupobigfer.com.br

6º Edição agosto de 2019

Facebook.com/Grupo.Bigfer

Twitter.com/GrupoBigfer

Youtube.com/GrupoBigfer

Instagram.com/GrupoBigfer

Instagram.com/HettichBrasil

Projeto: Grupo Bigfer | Redação: Thiago Rodrigo e Pedro Luiz de Almeida | Revisão: Thiago Rodrigo e 
Letícia Kercher | Edição: Thiago Rodrigo – MTB 10942/PR | Projeto Gráfico: Revista Móbile | Edição 
de Arte e Diagramação: Thaís Schillipack | Fotografia e Imagens: banco de imagens do Grupo Bigfer 
e Hettich, banco de imagens da Revista Móbile e arquivo pessoal dos entrevistados

Artigos e opiniões expressas na revista não representam necessariamente a opinião do Grupo Bigfer. Proibida a reprodução total ou parcial do 
conteúdo, sem prévio consentimento. Todos os direitos reservados para Grupo Bigfer.





6

Editorial

De repente 30
P ode ser difícil quantificar o quanto a ação de uma pessoa pode es-

tar presente na vida de milhões de outras. Seja com uma frase, um 
edifício ou um produto, milhares de seres humanos são afetados diaria-
mente pelo contato com as criações de algumas pessoas que sonharam 
e batalharam para transformar seus anseios em realidades.

Com essa ideia que nascia, em 1989 na cidade de Farroupilha (RS), o 
Grupo Bigfer. Hoje, é uma empresa que está presente em milhões de 
lares brasileiros – e também de outros pontos do mundo. Ferragens para 
móveis que são objetos de desejo para as casas das pessoas são a ex-
pertise do Grupo Bigfer que celebra 30 anos de atividade fornecendo e 
atendendo o setor moveleiro e outros setores. Três décadas com alegria 
no peito e grande prazer em evoluir com o mercado e para o mercado, 
satisfazendo as necessidades do cliente com os produtos desenvolvidos 
que oferecemos e aqueles que ainda serão criados.

E muito dessa história pode ser lida na reportagem especial de 30 anos 
do Grupo Bigfer. Nela você pode ter uma visão da evolução da empresa 
que saiu do porão da casa dos fundadores, para alcançar o Brasil e o 
mundo com itens de qualidade, segmentação de marcas e ampliação 
para novos segmentos de mercado.

Tudo o que é o Grupo Bigfer você confere nesta 6ª edição da revista 
Bigfer em foco, que apresenta os últimos lançamentos das marcas que 
integram a companhia, os prêmios conquistados que atestam a relevân-
cia da empresa junto aos clientes e mercado, a participação e as tendên-
cias mostradas nas maiores feiras do Brasil e do mundo, e também para 
aonde caminha o mobiliário, consumidor, cores e materiais em textos 
especiais e completos que agregam conhecimento.

Boa leitura!
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História 
construída
por 
pessoas
Celebrando 30 anos de 
conquistas, Grupo Bigfer 
relembra detalhes da 
trajetória 

O ano de 2019 é, particularmente, especial para o 
Grupo Bigfer, pois, é nele que a empresa come-

mora os 30 anos de lutas, conquistas e muito traba-
lho que marcaram essa história. Por meio de acessó-
rios de qualidade, o grupo hoje se faz presente no lar 
de milhões de pessoas, em todo o Brasil e ao redor do 
mundo, e se tornou referência em atender e superar 
expectativas de um mercado que, cada vez mais, exi-
ge qualidade, inovação e personalização. 

Todo esse sucesso só foi possível graças a sinergia de 
milhares de pessoas que, de forma direta e indireta, 
contribuíram para o Grupo Bigfer ser o que é hoje. 
Atualmente, o Grupo é composto por cerca de 2,2 mil 
pessoas que, diariamente, trabalham para entregar 
soluções inovadoras e de qualidade para os diversos 
clientes da empresa. 

Somando mais de dez mil itens, a empresa é a maior 
fabricante de acessórios para móveis da América La-
tina, além de referência em produtos para diversos 
outros segmentos, como construção civil, linha bran-
ca, metalmecânico e supermercadistas. Com matriz 
na cidade de Farroupilha (RS) e filiais em Curitiba 
(PR) e Votuporanga (SP), somando mais de 100 mil 
m2  de área construída, é detentora das marcas Bigfer 
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INSTITUCIONAL

Acessórios para Móveis, Hettich, Contatto Puxadores, 
Contatto Acessórios para Móveis e Lema Embalagens. 

Para entender todas essas conquistas, assim como 
a importância e a força que o nome Bigfer possui, 
é necessário fazer uma viagem ao longo dos últi-
mos trinta anos da empresa, compreendendo como 
cada pessoa e decisão estratégica foi fundamental 
para o sucesso e porte que a organização possui 
nos dias atuais. 

Trajetória de crescimento 

Tudo começou no dia 26 de maio de 1989, quando, 
no porão da própria casa, os empresários Geraldo e 
Beatriz Alexandrini, junto ao amigo e sócio Iluy Frosi, 
abriram uma revenda de parafusos. A ideia foi resul-
tado de uma percepção de demanda de mercado que 
eles tiveram na época. Esse mesmo feeling de opor-
tunidade assegurou que o Big, presente no nome da 
empresa, não estivesse lá por mero acaso. 

1ª sede do Grupo Bigfer

Primeiro pavilhão do Grupo Bigfer

1º caminhão do Grupo Bigfer
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Não demorou muito para que a empresa começasse 
a dar sinais de que o porão da casa era um espaço 
pequeno demais para conter tamanho potencial. A 
contratação do primeiro funcionário logo foi suce-
dida pela aquisição do primeiro prédio e, com pouco 
mais de apenas um ano de existência, a Bigfer se mu-
dava para o novo pavilhão, localizado na cidade de 
Farroupilha, no Rio Grande do Sul. 

Diversos outros aumentos de estruturas físicas fize-
ram-se necessários, seguindo de modernizações que 
foram engrandecendo o grupo. Junto disso, a Bigfer 

foi encontrando a sua vocação 
industrial, iniciando a produção 
de acessórios para montagem 
de móveis, aumentou a linha de 
produtos, adquiriu maquinários, 
começou a participar de feiras e 
expandiu seu alcance no Brasil. 

Em 1991, a empresa iniciou a fa-
bricação de encaixes para cama 
de aço, logo em seguida, deu-se 
a criação dos kit’s de ferragens 
para montagens de móveis, uma 

solução inteligente que agradou em cheio os clien-
tes, uma vez que, aliada ao conceito de entrega just 
in time dos acessórios, melhorava consideravelmente 
o processo dos clientes, reduzindo a necessidade de 
mão de obra e garantindo agilidade, um conceito que 
sempre esteve atrelado ao ganho de competitividade 
para os que investem nas soluções da Bigfer. 

Expandindo os negócios consideravelmente a partir 
de 1994, para satisfazer diferentes públicos customi-
zando o atendimento de acordo com as necessidades, 
a Bigfer apostou na verticalização da produção da 

Foto antiga da fábrica onde 
hoje está localizada a matriz do 
Grupo Bigfer

Embalagem e separação de peças
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empresa, com investimentos em estamparia, injeção 
plástica, injeção em zamac e usinagem, entre outros. 

A virada do milênio representou outro marco nos 
negócios do grupo. Foi o início das atividades da 
Lema Embalagens, em 2002, e da Bigfer Galvano-
plastia, em 2005, braço responsável pelo acaba-
mento superficial dos produtos. Ainda em 2005 teve 
o começo das operações da Bigfer Madeiras, res-
ponsável pela produção de cavilhas, e em 2006 o 
início das atividades da Bigfer Fixadores, braço res-
ponsável pela produção de parafusos.

Investimentos constantes 

Entregar soluções de qualidade para facilitar a vida 
das pessoas sempre foi uma premissa que norteou o 
trabalho do Grupo Bigfer. Por isso, em 2010, a Bigfer 
decidiu dar mais um grande passo em frente e au-
mentar o seu alcance. Em uma decisão estratégica 
acertada de mercado a empresa assumiu as opera-
ções da  Hettich do Brasil em Curitiba, agregando a 
distribuição de produtos alemães de alto padrão, pu-
xadores e acessórios para linha branca, complemen-
tando assim a sua gama de produtos. 

Além de possuir frota própria, o que agiliza a entrega 
dos produtos, em 2011 foi o ano de inauguração do 
Centro de Distribuição em Votuporanga, São Paulo, 
facilitando a logística para clientes de todo o Brasil, 

principalmente na região sudeste do País. Expandindo 
a capacidade produtiva, tecnológica e de atendimen-
to, em 2013 foi inaugurada a nova unidade industrial 
da Lema Embalagens, com uma área total de 30 mil 
m2, sendo 15 mil m2 construídos, com capacidade 
para 1,8 mil toneladas/mês de embalagens flexíveis.

Apesar do crescimento constante e porte industrial, 
o Grupo Bigfer nunca deixou de lado a proximidade 
com as pessoas, fazendo questão de estar presente 
no dia a dia dos clientes e profissionais que traba-
lham com os diversos produtos da empresa. Por isso, 
em 2015, foi lançada a primeira edição da Revista 
Bigfer em Foco, publicação com tendências e infor-
mações de mercado, uma comunicação direta com 
importantes players do setor. 

Desde 2016, a Bigfer deu início a mais um grande 
plano de investimento, modernizando equipamentos 
e estruturas, para agilizar os processos e melhorar 
ainda mais a qualidade dos produtos. Investindo for-
temente em tecnologia, pesquisa e inovação, o Grupo 
Bigfer chegou até 2019 fornecendo verdadeiras so-
luções para o mercado moveleiro, metal mecânico, 
linha branca, exportações, supermercadistas, e outros 
importantes segmentos. 

INSTITUCIONAL

 Antigo almoxarifado da Bigfer Antigo estoque da Bigfer
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Motivo de sucesso 

O que faz do Grupo Bigfer uma empresa grande de 
verdade é o fato de ter construído toda essa histó-
ria de conquistas sempre contando com a ajuda de 
pessoas que acreditaram e acreditam no trabalho e 
entendem que é o esforço diário delas que faz a di-
ferença. Portanto, para a Bigfer, muito mais do que 
uma obrigação, proporcionar qualidade de vida no 
trabalho é uma maneira de valorizar quem sempre a 
ajudou a ser grande.

Por isso, ao longo dos anos, o grupo foi concentran-
do e disponibilizando diversos benefícios aos seus 
mais de 2,2mil colaboradores e familiares. A empre-
sa possui refeitório próprio, transportes e centros 
de convivência à disposição dos funcionários. Além 
disso, com foco em manter o trabalhador saudável, 
oferece também planos de saúde e odontológico, 
atendimento com nutricionista e um moderno Cen-
tro de Saúde para complementar o foco na qualida-
de de vida.

A preocupação da Bigfer se estende à família da-
queles que carregam no peito o nome da empresa. O 
grupo possui a BigBaby, escola de educação infantil 
que atende os filhos de 0 a 6 anos dos funcionários, 
e ainda a BigAprendiz, que é uma escola interna em 
parceria com o Senai e Senac, voltada para a educa-
ção técnica de jovens aprendizes. Há também inves-
timentos na formação dos profissionais, por meio de 
treinamentos internos e do auxílio-educação. 

Assim como o Grupo Bigfer se preocupa com aque-
les que trabalham com a empresa, ela mantém foco 
em cuidar do meio ambiente. A redução de impactos 
no meio ambiente e a busca de uma produção limpa 
também fazem parte das preocupações e da rotina. 
Atualmente, a empresa conta com setores específicos 
para coleta, separação, reaproveitamento e/ou des-
carte dos resíduos, tratamento de efluentes e plan-
tações orgânicas. 

Todas essas ações são exemplos de valorização e re-
conhecimento, além de foco na sustentabilidade e 
nas novas gerações, fatores imprescindíveis para que 
o próprio grupo continue a fazer a diferença no mer-
cado. Nesses 30 anos, após se consolidar no Brasil e 
na América Latina, o Grupo Bigfer segue de olho no 
mundo, crescendo e conquistando novos mercados. A 
empresa pensa sempre grande, mas nunca se esquece 
que não são as máquinas e as cifras que a definem, 
mas sim as pessoas e a história escrita pelas muitas 
mãos que fazem parte da trajetória do Grupo Bigfer. 

Confira o vídeo 
celebrando os 30 
anos de história 
da Bigfer 

Antiga área de expedição do Grupo Bigfer
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1989

Fundação da Bigfer 
como atacado de 
ferragens

1991

Início das atividades 
industriais da 

empresa, com a 
produção de encaixes 

para camas de aço

Linha do 
Tempo

13
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1994

Criação do conceito de kit de 
ferragens; entrega just in time 
dos acessórios completos 
para montagem de móveis

2001

Início das atividades da 
Lema Embalagens, braço 
de embalagens plásticas 
flexíveis

1994 – 2000

Verticalização da 
produção da empresa, com 

investimentos em estamparia, 
injeção plástica, injeção em 

zamac e usinagem

14
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INSTITUCIONAL

2005

Início das atividades da 
Bigfer Galvanoplastia, braço 
responsável pelo acabamento 
superficial dos produtos

2006

Início das atividades da Bigfer 
Fixadores, braço responsável 
pela produção de parafusos

2007

Início da produção de 
corrediças para gavetas

2005

Início das atividades 
da Bigfer Madeiras, 

braço responsável pela 
produção de cavilhas
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2007

Início das atividades da Escola 
de Educação Infantil BigBaby, 
escola destinada aos filhos de 
funcionários, hoje atendendo 
190 crianças

2010

Aquisicão da filial brasileira 
da Hettich, depois 
chamada Bigfer Paraná

2008

Início da produção de 
dobradiças para móveis
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INSTITUCIONAL

2010

Inauguração do novo 
centro administrativo do 
Grupo, em Farroupilha (RS)

2011

Abertura da filial de 
Votuporanga, hoje 
chamada Bigfer São Paulo

2010

Inauguração do novo 
varejo e showroom junto 
à fábrica em Farroupilha

17
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2011

Início das atividades da 
BigAprendiz, escola de ensino 
técnico em parceria com 
Senai/Senac, que hoje atende 
cerca de 100 adolescentes

2013

Inauguração da nova 
unidade industrial da Lema 
Embalagens em uma área total 
de 30 mil m², sendo 15 mil m² 
construídos, com capacidade 
para 1,8 mil toneladas/mês de 
embalagens flexíveis

2011

Primeira participação em uma 
feira internacional, Fitecma, 

realizada na Argentina
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INSTITUCIONAL

2015

Lançamento da 
primeira edição da 
Revista Bigfer Em Foco

2016 – 2019

Amplos investimentos em 
maquinários para agilizar 
o processo e melhorar a 
qualidade dos produtos  

2016

Ampliação da filial 
de Votuporanga, hoje 

com 2,1 mil m² de área 
construída

19
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Novos estilos
CEO do instituto 
Refresher comenta 
as megatendências 
que estão 
impactando na 
composição do lar

A forma com a qual as pessoas decoram o lar 
sempre esteve ligada com movimentos com-

portamentais. Os estilos que continuamente entram 
e saem da moda refletem aspectos e estilos de vida. 
Nos dias de hoje, isso não é diferente. O estilo de vida 
cada vez mais corrido, conectado, com novos mode-
los de trabalho e busca por mais qualidade de vida, 
está transformando a maneira das pessoas viverem 
o lar.  

Segundo o arquiteto especialista em design de inte-
riores e de produtos, e também CEO do instituto de 

As pessoas estão passando mais tempo em casa, inclusive 
trabalhando, Viva Seu Lar traduz esse movimento 

Pexels
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TENDÊNCIAS

pesquisa de tendências Refresher Trends, André Me-
nin, o mercado brasileiro sempre esteve muito atre-
lado ao europeu e, ao falar de tendências, é preciso 
fazer uma tradução desses estilos que estão em alta 
para a realidade do País. 

“Cada vez mais as pessoas têm se agrupado com 
semelhantes que têm as mesmas preferências e 
experiências. E o perfil de consumo tem muito a 
ver com isso, estar junto com quem gosta e, des-
sa maneira, criando comunidades com afinidades. 
Entender essas afinidades é o trabalho para detec-
tar traços comportamentais que estarão em alta”, 
explica Menin. 

Viva Seu Lar propõem 
mobiliário confortável 
e conectado ao lar 
para que as pessoas 
possam trabalhar de 
casa com qualidade e 
aconchego 

Pexels

Viva Seu Lar

A primeira tendência apontada por Menin é batizada 
de “Viva Seu Lar”. Esse estilo é fruto de um movimen-
to no qual as pessoas estão usando o espaço do lar 
também como espaço de trabalho. Isso é impulsiona-
do tanto pela difusão da cultura do trabalho remoto 
quanto pela economia atual, que exige modalidades 
e usos mais racionais de espaços. Portanto, empresas 
e profissionais reduzem custos, por meio do trabalho 
em casa. 

“Essa tendência está muito atrelada ao que na ar-
quitetura e design se consegue traduzir para dentro 
do lar um ambiente genuinamente íntimo, com es-
paços sociais mais abertos, para receber as pessoas 
e até clientes, e também espaços de trabalho para 
que se consiga trabalhar com mais conforto e toda 
a ambientação do espaço tem uma conexão com a 
decoração do lar”, contextualiza Menin. 

Entretanto, aqui, esquece-se a velha noção de home 
office, um espaço improvisado para trabalho dentro 
da casa, desconfortável e sem conexão com o res-
tante dos ambientes. A grande jogada é trazer para 
dentro de casa tudo que a pessoa tem de necessidade 
de viver no dia a dia, afinal, o trabalho também faz 
parte do dia. 

“Agora, existe um movimento de voltar para casa, é 
o conceito do foco do usuário e não foco no usuário. 
O importante é entender o que é a pessoa, quais são 
as necessidades dela e o que ela quer. Viva o seu lar é 
realmente viver dentro de casa e viver dentro de casa 
inclui trabalhar, mas trabalhar com conforto em um 
ambiente conectado com o restante do lar”, frisa o 
especialista. 
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Staycation

Também conectada com a busca das pessoas de fi-
carem mais tempo em casa, a tendência Staycation 
é a junção dos termos Stay (ficar) e Vacation (fé-
rias). Traduz um estilo que busca trazer, para dentro 
de casa, elementos que tragam memória afetiva de 
momentos de descontração para a pessoa, principal-
mente de férias. 

Uma das estratégias é permitir que a pessoa tenha, 
além do ambiente de trabalho mais moderno e co-
nectado, um ambiente de descontração e descom-
pressão, realmente gostoso e com o mesmo grau de 
gostar que as pessoas têm quando estão de férias. 
Geralmente, quando as pessoas vão para o campo ou 
para a praia, elas gostam de um ambiente quase pior 
do que a própria casa, pelo simples fato de não atre-
lar ao trabalho.

Tendência é usar móveis 
e decoração com apelo 

aconchegante e confortável

Estilo Boho traz para residência ar de férias e relaxamento

Pe
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TENDÊNCIAS

Tirar foto e postar se 
tornou um hábito de 
validação para as pessoas

Em Ambientes Instagramáveis 
os consumidores querem 

espaços “dignos” de tirar fotos

“Nessa tendência, busca-se trazer esses elementos, 
como móveis mais despojados, mais soltos, a com 
destaque para o estilo Boho, uso do tricot e tudo que 
tenha um apelo mais artesanal e menos industrial. 
Por mais que seja um móvel com menos apelo tec-
nológico, ele remete a alguma sensação gostosa e 
aconchegante de um momento agradável que a pes-
soa teve na vida”, detalha Menin. 

Ambientes instagramáveis 

A terceira tendência apontada pelo especialista é 
fruto de um comportamento cada vez mais em alta. 
Ambientes instagramáveis faz referência ao hábito 
de tirar fotos do que se está fazendo ou onde está 
para postar. Portanto, essa é uma estratégia para as 
marcas criarem produtos e espaços que as pessoas 
queiram tirar fotos, quase como um selo de validação 
de qualidade. 
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É uma estratégia inteligente para profissionais de ar-
quitetura e design pensarem em seus projetos, desde 
o início da concepção, para que o projeto possa tra-
duzir algo que o cliente realmente tenha orgulho de 
tirar uma foto e postar. 

“Não tem muito a ver com a rede social em si, mas 
com criar algo tão conectado realmente com a emo-
ção das pessoas e que tenha uma memória afetiva 
tão forte que o cliente tenha um orgulho esplêndido 
de tirar uma foto e postar nas redes sociais. Hoje em 
dia, isso é uma maneira de comprovar que o cliente 
realmente gostou do projeto, é uma forma de valida-
ção”, observa. 

A cor de uma geração 

A geração Z, composta por pessoas nascidas en-
tre 1990 e 2010, já é uma força pujante no mundo. 
Atualmente, esse grupo de pessoas concentra quase 
1/3 dos habitantes do planeta e, apesar de não ser a 
maior classe consumidora, se tornará muito em bre-
ve. Portanto, entender esse grupo de pessoas é uma 

grande tendência para profissionais e marcas que se 
preocupam com um futuro em curto prazo.

Pensando nesse movimento, André Menin coloca que 
há uma cor que traduz e cria identificação com a ge-
ração Z. Essa cor é o amarelo, mais especificamente 
o amarelo calêndula. Isso porque é uma cor forte e 
muito presente na vida das pessoas, que não é rosa 
e nem azul, fugindo assim das discussões de gênero. 

“O amarelo tem essa pegada de não confrontar ideo-
logias particulares, é uma cor que instiga e dá perso-
nalidade. A ideia do amarelo é essa cor vívida, que faz 
com que rompa protocolos, é a cor da geração que 
quer mudar tudo no mundo, é a geração que tende a 
ser o maior público comprador do mundo”, especifica 
Menin.  

O amarelo vem com uma proposta de ser uma cor 
marcante, não é tão neutra e suave como os tons 
pastel, ou cinzas, por exemplo, mas ser uma cor que 
chama atenção e mostra personalidade, uma cor ou-
sada como os jovens. Claro que isso sempre tem que 
ser avaliado e traduzido pelo público. 
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Maximalismo

Depois da força do movimento minimalista, que pre-
ga o uso de poucos elementos e de precisar de menos 
coisas no mundo, uma tendência surge em contra-
posição a isso, trata-se do maximalismo. Essa ten-
dência parte da linha de misturar diversos elementos, 
ao mesmo tempo em que carrega uma proposta de 
resgatar memória afetiva às pessoas. 

“Sempre que existe um movimento muito forte de 
um lado, o outro lado tende a se levantar. Hoje, tem 
um movimento muito forte do maximalismo. Inde-
pendentemente de rótulos, há uma liberdade maior 
de combinar e uma propensão maior dos jovens de 
gostar de misturar estilos, não tem estilos definidos, 
mas uma mescla que define a pessoa e não um estilo 
em si”, contextualiza Menin. 

A arquitetura e o design de interiores são reflexos 
dos comportamentos das pessoas. Da mesma forma, 
não são os ambientes que mandam na maneira de 
viver da pessoa, mas eles são o reflexo do estilo dos 

moradores. Portanto, o profissional tem que saber o 
estilo das pessoas e traduzir isso. Nesse aspecto, o 
maximalismo tem um ar de respeito muito maior do 
que o minimalismo e garante certa imposição. 

“É pegar tudo o que a pessoa gosta, por mais que 
pareça desconexo, e dar um sentido nisso. Hoje em 
dia, vivemos uma liberdade de estilos muito maior 
do que antigamente. Por isso que falar de tendências 
tem que ter um fio condutor, se não, não parece que 
faz sentido. É uma história que a gente precisa inter-
pretar. Tendência nada mais é do que um retrato do 
universo, é antecipar os comportamentos das pesso-
as”, reflete o arquiteto. 

Tecnologias inovadoras 

Todas essas tendências têm em comum o fato de es-
tarem atreladas à realidade de as pessoas quererem 
passar mais tempo em casa. André Menin coloca que 
o mundo da mobília tem o desafio dar uma resposta 
a isso. Cada vez mais, as pessoas querem ficar den-
tro de casa, até por uma questão de segurança e um 
perfil de querer curtir mais o lar e, por conta disso, a 
necessidade de decorar e compor um lar mais agra-
dável e confortável. 

Dessa maneira, o uso de ferragens com mais tecno-
logia vai ao encontro disso. “O acessório tem uma 
necessidade maior na vida das pessoas pelo benefí-
cio que gera, e não só pelo movimento que faz. Por 
exemplo, uma gaveta metálica com mais tecnologia, 
com amortecimento, entre outros, vem ao encontro 
com essa busca por maior interação do usuário com 
o móvel”, justifica Menin.

Um móvel do futuro é uma peça que entrega inova-
ções para o morador, que vão desde pequenas solu-
ções como um sistema de amortecimento e fecha-
mento para uma gaveta, que não vai gerar ruído, que 
vai durar a vida toda, são cuidados que extrapolam o 
mundo técnico e agregam o emocional.

“Eu vejo um momento de maturidade de mercado, 
no qual o consumidor procura menos móveis, mas 
quer cada vez mais conforto, tecnologia e qualidade 
nesse móvel. Há inúmeros produtos do Grupo Bigfer 
que permitem uma usabilidade da mobília mais in-
teligente, então você consegue organizar o lar com 
uma visão completamente diferente, aproveitando a 
tecnologia”, finaliza.  

TENDÊNCIAS

Amarelo 
é a cor da 
Geração Z
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De volta 
ao lar 
Cores e materiais em alta vão 
ao encontro da tendência de as 
pessoas buscarem mais contato 
afetivo com a própria residência

N os últimos anos, especialistas e feiras do setor 
de decoração e arquitetura já indicavam que as 

pessoas estão, cada vez mais, buscando uma conexão 
maior com o lar. Em meio a tantas tecnologias, redes 
sociais e hiperconexão, a casa assume o papel de lu-
gar de desintoxicação do mundo. 

Hoje, as pessoas não querem simplesmente uma casa 
para suprir as necessidades fisiológicas (comer, dor-
mir e se higienizar), elas querem um refúgio seguro 
e aconchegante com sentimento de pertencimento. 
Esse movimento comportamental, cada dia mais em 
evidência, impacta diretamente nas tendências em 
cores e materiais que compõem o lar das pessoas. 

Uma prova disso é o próprio Salão do Móvel de Mi-
lão (iSaloni) de 2019 que apresentou uma verdadeira 
quebra de padrões e demonstrou como as marcas es-
tão mais alinhadas a entregar o que as pessoas que-
rem. O objetivo é fazer o morador ter conexão com 
o lar e, para isso, a estratégia é usar o que ele tem 
apego.

Entretanto, é claro que existem macrotendências que 
podem ser interpretadas nesse cenário. Na visão da 
arquiteta Roberta Lanza, do escritório Griff Arqui-
tetura e Engenharia, a linha industrial continua em 
alta como resposta para um lar mais aconchegante 
e conectado ao gosto do morador.  Todavia, além das 
características mais marcantes desse estilo, agora o 
industrial ganha uma mescla com estilos mais con-
temporâneos. 

As pessoas querem passar cada vez mais 
tempo em casa, tons terrosos e materiais 
naturais vão ao encontro disso

“Temos uma tendência muito forte do uso do metal, 
ferro, pedra e elementos naturais, como a palha e a 
corda náutica, por exemplo. No próprio iSaloni ficou 
claro que está existindo uma releitura mais moderna 
do estilo industrial, têm muitas estantes que mistu-
ram a madeira com o ferro, não é propriamente o 
estilo industrial, mas sim uma releitura contemporâ-
nea”, pontua Roberta. 

Cores vivas e aconchegantes 

Em relação às cores, o verde e o laranja que foram 
tendência em 2018 continuam em alta ao longo de 
2019. Além disso, a cor do ano do Instituto Pantone, 
Living Coral surge como um tom mais vivo, afirma-
tivo e mais animador e, acima de tudo, representa a 
contínua mutação das pessoas. Em sincronia com a 
desconexão e a busca pela natureza dentro de casa, 
os tons terrosos são a grande aposta em termos de 
tendência de cores. 
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Projeto de Roberta Lanza, 
uso de materiais diversos, 

como madeira, metal e pedra 
deixam o ambiente moderno e 

aconchegante

TENDÊNCIAS

“Este ano, em termos e de tendência de cores temos 
todos os tons terrosos, como o bordô, damasco, cap-
puccino, beges e até mesmo o chocolate. Todas as 
marcas estão trabalhando essa linha mais viva, mais 
terrosa e mais afetiva, para trazer mais conforto para 
o lar”, especifica a arquiteta. Na aplicação, ela deta-
lha que a palavra-chave é harmonia, sempre equili-
brando tons mais fortes com cores mais neutras, para 
que a cor não gere cansaço. 

Segundo a decoradora Walkiria Nossol, as cores são 
absorvidas como macrotendências e, a partir disso, 
o mercado passa a vê-las com mais frequência. Ela 

Projeto da arquiteta Roberta Lanza, destaque para tons 
terrosos e uso de plantas para trazer vida ao ambiente 
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observa que os lançamentos de verde e laranja se-
rão tendência real de consumo daqui um ano e meio, 
mais ou menos. Como exemplo, ela cita a cor rosa e 
em seus tons mais queimados, que foram lançados 
há cerca de dois anos e agora se tornaram tendência 
real de consumo. 

“Um ambiente ideal, a meu ver, tem diversas textu-
ras integradas. É a harmonização das texturas que 
traz aconchego e toca, além da estética, também na 
questão do conforto ambiental, como a acústica, por 
exemplo. Nos móveis, a integração é um pouco mais 
delicada, uma vez que é necessário um cuidado maior 
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pela sensação confortável, remeter as cores que tra-
zem sentimentos de pertencimento, por exemplo, o 
verde remete a sensação de relaxamento, enquanto 
os tons terrosos remetem ao toque acolhedor”, expli-
cam as especialistas.

Natureza dentro de casa 

O estilo Urban Jungle, citado pelas designers de in-
teriores, está cada vez mais em alta. Reflexo da ne-
cessidade das pessoas se conectarem mais com a na-
tureza, buscando equilibrar a energia do lar, relaxar 
e se desintoxicar dos ambientes digitais. Benefícios 
que podem ser obtidos tanto pela incorporação de 
plantas na casa, como folhagens, suculentas e/ou 
hortas, como pelo uso de elementos que remetem à 
natureza. 

A arquiteta Roberta explica que essa tendência é um 
resgate de uma cultura antiga, como as samambaias 

No ambiente da Casa Cor Paraná 2019, assinado pelas designers de interiores Renata 
Fraidg e Monica Pajewski, estilo industrial apresenta releitura contemporânea
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com a composição das cores nos diversos elementos, 
mas é possível, não apenas possível como desejável 
que se usem mais elementos na marcenaria, além da 
madeira/MDF propriamente ditos”, avalia Walkiria. 

Os tons terrosos também são vistos como tendência 
pelas designers de interiores Renata Fraidg e Monica 
Pajewski, com destaque para os tons verde militar, 
principalmente em acessórios na decoração, como 
mantas, almofadas, tapeçaria e cores de tintas das 
paredes. Em relação aos estilos, elas colocam que há 
muita referência no minimalismo, Boho Escandinavo 
e Urban Jungle. 

“Há uma necessidade dos espaços terem alma e per-
sonalidade, um resgate ao estilo de vida mais equi-
librado e com consciência sustentável, no qual as 
pessoas desfrutem de ambientes que contem histó-
rias. As pessoas estão em busca de qualidade de vida 
por meio de experiências e não de aquisição. A busca 
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da casa da vó penduradas na sala. “E não é só a plan-
ta necessariamente dentro de casa que está em alta, 
é todo o padrão natural em diversas aplicações, como 
a padronagem de estampas de folhagem, bambu, pa-
lha, tecidos, toalha de mesa, jogos americanos, corti-
nas, quadros, poltronas de balanço de corda náutica, 
etc.”, detalha Roberta. 

A decoradora Walkiria concorda que as cidades e o 
dia a dia corrido fazem com que o Urban Jungle seja 
mais evidente. Porém, assim como no uso das cores, 
percebe que a crescente onda também é cíclica, uma 
vez que o cultivo de plantas nos espaços fechados 
não é exatamente uma novidade. “Fato é, entretanto, 
que moda ou não, tendência ou não, as plantas e seu 
cultivo fazem bem as pessoas e harmonizam o am-
biente, além de serem lindas, não é? Então, quanto 
mais plantas, melhor. A energia da casa agradece”, 
complementa. 

A mistura de elementos vindos da natureza está cada 
vez mais apreciado, como um mobiliário com toque 
vivo. Renata Fraidg e Monica Pajewski acrescentam 
que a madeira na sua forma mais natural e objetos 
feitos a partir de ideias sustentáveis, que geram uma 
percepção emocional e que preenchem o coração e 
encantam os olhos também se destacam nessa busca 
por transformar a casa em um espaço de conexão. 

“O verde traz vida a modo de chegar a ser uma for-
ma de companhia para as pessoas. Manter plantas 
nos espaços é manter a vida nos ambientes. Um local 
que tem um vaso de planta tem uma energia dife-
renciada, as pessoas estão sentindo necessidade de 
resgatar a sensação de bem-estar, de vida saudável, 
de viver mais com menos. Existem lugares que são 
compostos somente com vasos de plantas e nos dão 
uma sensação incrível de bem-estar”, defendem as 
designers.  

Tons terrosos e materiais naturais, como o 
couro, tecido e a madeira, ajudam a deixar 
o quarto infantil aconchegante e moderno

Elementos naturais em contraste 
com tons terrosos estão em alta 
na decoração de interiores 
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Na vanguarda 
do mobiliário
Feira mostra novas possibilidades para o mobiliário dentro dos 
atuais e futuros modos de vida das pessoas

O Grupo Bigfer sempre está presente na Interzum, 
maior feira do mundo de tecnologia para móveis 

através de sua parceira Hettich Internacional, mos-
trando novidades em ferragens que serão destaque no 
mobiliário nos próximos anos. Na edição 2019, a feira 
contou com inúmeras opções em soluções em mate-
riais, matérias-primas, insumos, ferragens, além de te-
mas e ideias para a indústria moveleira.

A Interzum 2019 foi realizada de 21 a 24 de maio em 
Colônia, na Alemanha. Inovações para a produção de 
móveis e projetos de interiores foram apresentados 
em demasia no estande da Hettich. Com eles, é possí-
vel inovar com design, novos materiais e possibilida-
des de diferenciação no mobiliário. Foram mostrados 
vários componentes que tornam as casas ainda mais 
inteligentes. 

Entre as soluções, a Hettich apresentou ferragens que 
proporcionam a mistura de texturas em concreto, 
cores escuras e madeira. Como essa é uma tendên-
cia global em móveis e decoração, as ferragens não 
poderiam ficar de fora. Dessa forma, 
foram lançados acabamentos diferen-
ciados e ferragens que se adequam às 
novas tendências de design mundial.

Elas também incluem a possibilidade 
de personalização, além de soluções 
especiais para espaços compactos, algo 
cada vez mais em alta e presente no 
mercado e nas casas das pessoas. Afi-

nal, atualmente as pessoas buscam espaços menores, 
mas que mesmo assim tenham conforto, e as ferra-
gens são ótimas aliadas para isso fazendo com que 
os móveis se transformem e se adéquem a diversas 
formas e funções.

Nesse sentido, a Hettich exibiu na Interzum 2019 um 
estande diferenciado que teve, no centro do corredor 
principal, um pequeno apartamento e as soluções de 
ferragens para o espaço. O apartamento de 18 m² 
apresentou soluções para conforto, design e espaços 
de armazenamento, com ideias de mobiliário para 
sala de estar, cozinha, banheiro e móveis de escritório.

Assim, a Hettich inspirou indústrias moveleiras de 
cerca de 100 países com soluções focadas na custo-
mização do móvel. Foram conceitos gerais que trans-
formam a megatendência da individualização em um 
modelo fácil de implementar.

Outras tendências que a Hettich apresentou na feira 
estão nas próximas páginas, confira!

Apartamento de 18 m² da 
Hettich apresentado na Interzum 
com soluções em ferragens para 

ampliar os espaços
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MERCADO

Mistura de texturas 
em concreto, cores 
escuras e madeira

Estruturas de metal exposto e aplicações em cores metalizadas

Aberturas e 
compartimentos 
diferenciados

Deslizamento 
lateral

Abertura aonde 
menos se espera
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Das novidades em ferragens, esteve o aclamado sis-
tema de gavetas AvanTech YOU, que garante per-
sonalização em cores, formas e materiais. A gaveta 
pode ser usada com o mesmo padrão corporal nas 
guias “Quadro YOU” e “Actro YOU”. A alta qualida-
de do design purista e estrutura estreita de apenas 
13 mm do AvanTech YOU é outro diferencial. A peça 
pode ser planejada em três cores e cinco alturas com 
painéis traseiros de aço, alumínio ou madeira, além 
da possibilidade de personalização na cor e material 
de preferência do cliente.

O TopLine XL é quem proporciona conforto no abrir 
e fechar em portas de correr grandes e pesadas. Com 
fácil instalação e amortecimento integrado, pos-
sibilita o usuário desfrutar de máximo conforto no 
deslizamento em portas de até 80 kg que podem ser 
manuseadas facilmente.

Ferragens para móveis transformáveis
Espaço AvanTech YOU 
na Interzum 2019

TopLine XL
Ilha que se transforma em mesa a 
partir de ferragens multifucionais
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MERCADO

Ferragens para pequenos espaços

Sistemas deslizantes verticais

Soluções especiais e 
orientada para diferentes 
ambientes da casa

Gavetas com infindáveis
possibilidades

Abertura com 
deslizamento vertical

Espaços 
internos 
adaptados
com gavetas 
que se
adéquam ao 
projeto
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Gavetas personalizáveis

Gavetas com diferentes cores, texturas e possibilidades de
combinações, conforme as necessidades do cliente

Com as gavetas metálicas da Hettich é possível personalizar 
o fundo e as laterais das mesmas, seja de modo completo 

ou parcial, com inúmeras opções de materiais e cores

Laterais das gavetas metálicas Hettich 
permitem customização com vidro ou 

madeira, com várias opções adequadas 
ao gosto e desejo do cliente
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MERCADO

ForMóbile e FIMMA Brasil

No início deste ano, a Bigfer participou da 
FIMMA Brasil 2019. Realizado em março, 
os visitantes do evento promovido em Ben-
to Gonçalves (RS), maior polo moveleiro do 
Brasil conheceram ferragens como o sistema 
deslizante SlideLine M, o WingLine L para por-
tas sanfonadas e os sistemas de elevação da 
marca Samet. Alguns produtos apresentados 
nessa feira também foram apresentados na 
ForMóbile 2018, realizado no mês de junho 
em São Paulo (SP). A dobradiça Sensys Obsi-
dian Black foi um dos destaques, assim como 
o amortecimento no fechamento de gavetas 
abertas por toque com a corrediça Quadro 
Push to Open Silent. Nos próximos anos, am-
bas as feiras poderão conhecer as novidades 
que foram lançadas pela Hettich na Interzum, 
além dos lançamentos nacionais efetuados 
pela marca Bigfer. A ForMóbile 2020 ocorre de 
30 de junho a 3 de julho, enquanto a FIMMA 
Brasil 2021 será em agosto, após a Interzum 
2021, entre os dias 24 e 27.  

Fimma Brasil 2019
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Prêmios 
para que 
te quero
Grupo Bigfer é lembrado por clientes como uma das 
principais marcas do setor moveleiro

Geraldo 
Alexandrini 

recebe 
troféu Top 

Móbile 2019 
na categoria 

Dobradiças

Maurício Alexandrini com o certificado de marca 
mais lembrada na categoria Corrediças 2019

P ara uma marca ser relevante no mercado, aci-
ma de tudo ela tem de ser bem avaliada pelos 

seus clientes. São eles que certificam a qualidade dos 
produtos e serviços oferecidos ao serem compradores 
contínuos dos itens produzidos e comercializados por 
uma empresa. Todavia, tão importante quanto isso é 
ser lembrada pelos mesmos. E o Grupo Bigfer pode 
dizer de peito aberto que é amplamente reconhecido 
pelo setor moveleiro.

Na noite do dia 30 de julho de 2019, no São Paulo 
Expo, na capital paulista, o Grupo Bigfer foi premiado 
como uma das melhores marcas do setor moveleiro 

em diferentes categorias da 14ª edição do Prêmio Top 
Móbile – marcas mais lembradas. O evento é pro-
movido pela Alternativa Editorial/Revista Móbile e 
reconhece as marcas top of mind do setor moveleiro.

Neste ano, o Grupo Bigfer foi vencedor da categoria 
Dobradiças no segmento Fornecedores da Indústria. 
Na categoria Corrediças, a empresa ficou na segun-
da colocação, enquanto em Puxadores, também foi a 
segunda marca mais lembrada pelos entrevistados da 
pesquisa nacional com fabricantes de móveis e exe-
cutada pela Segmento Pesquisas.
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MERCADO

Ao longo das 14 edições do prêmio, o Grupo Bigfer 
tem 27 nomeações entre os finalistas, considerando 
as que foram feitas à marca Hettich antes da incor-
poração ao Grupo Bigfer. Agora, na categoria Dobra-
diças, a marca tem sete conquistas de primeiro lugar 
(em 2006, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019) – e 
apenas em 2010 não figurou entre os três finalistas. 
Em Corrediças, a Bigfer ficou na segunda colocação 
pela sexta vez, enquanto recebeu o troféu do Prêmio 
Top Móbile em 2016 e 2018. 

O Prêmio Top Móbile comprova as marcas mais lem-
bradas no setor moveleiro de forma espontânea, re-
presentando para os finalistas a imagem positiva e 
forte vínculo com os clientes. Também é uma respos-
ta para presença dos produtos no mercado, sendo um 
balizador para estratégias nas linhas de produtos. No 
site www.premiotopmobile.com.br é possível conferir 
a lista completa de vencedores.

Prêmio Whirpool

O Grupo Bigfer recebeu, com muita honra e alegria, 
o Prêmio de Sustentabilidade para Fornecedores da 
Whirlpool Corporation, multinacional fabricante das 
marcas Brastemp, Consul, entre outras, no dia 13 de 
novembro de 2018.

As escolas BigBaby (escola de educação infantil sub-
sidiada para filhos de funcionários de 0 a 6 anos) e 
BigAprendiz (escola de formação profissional que en-
sina jovens aprendizes em parceria com o Senai e Se-
nac) garantiram o destaque a partir do impacto social 
intrínseco à proposta de cada uma delas. O Grupo Bi-
gfer acredita que a educação transforma. Além disso, 
as escolas têm iniciativas alinhadas com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

A avaliação do prêmio de sustentabilidade foi feita por 
um comitê multidisciplinar interno da Whirlpool. A 
premiação ocorreu em São Paulo (SP) em uma reunião 
com os 38 melhores fornecedores da companhia, 
no qual algumas outras empresas também foram 
agraciadas com o prêmio de Sustentabilidade ou de 
Qualidade.

“O Grupo Bigfer fica imensamente feliz pelo reco-
nhecimento e gratos à toda nossa equipe que cons-
trói essa história, além de satisfeitos com a confian-
ça que recebemos de muitas famílias ano após ano. 
Essa conquista é de todos nós!”, enaltece a gerente 
de Recursos Humanos do Grupo Bigfer, Letícia Ale-
xandrini Battisti.  

Grupo Bigfer recebeu mais 
uma vez o reconhecimento 
da Whirpool
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Nova marca

Sistemas para 
portas basculantes 
da empresa 
turca Samet são 
comercializadas 
no Brasil 
exclusivamente 
pelo Grupo Bigfer

A gama de produtos do Grupo Bigfer passa a 
contar com mais uma opção que as indústrias 

moveleiras vão apreciar por ser uma alternativa ao 
pistão à gás. Os sistema de lifts (elevação) da marca 
turca Samet são o que há de melhor no mercado atual 
em relação à qualidade, inovação e custo-benefício. 

Projetado para portas basculantes, possuem alta es-
tabilidade de movimento, amortecimento suave e re-
gulagens do sistema para um alinhamento perfeito 
do móvel. O Grupo Bigfer trabalha com dois mode-
los de lift e ambos são ofertados nas cores branca 
e cinza, adequando-se perfeitamente ao design dos 
móveis.



39

D-lite lift

Para portas basculantes com uma folha, o D-lite lift 
tem três diferentes forças de abertura que se encai-
xam perfeitamente no peso da porta. Possui sistema 
de parada em diversas fases na subida, auxiliando a 
perfeita abertura do móvel e sistema de amorteci-
mento leve e silencioso no fechamento das portas. É 
projetado para portas com até 1,2 metros de largura 
e 60 centímetros de altura, suportando até 14,7 kg.  

PRODUTOS

Multi-lift 

Com ótima e fácil regulagem da porta do móvel, o 
Multi-lift foi desenvolvido para portas basculantes 
com duas folhas, com sistema de parada em diver-
sas fases na subida, auxiliando a perfeita abertura do 
móvel. O sistema de amortecimento é leve e silen-
cioso durante o fechamento das portas. Suporta até 
21 kg, sendo ideal para portas de até 90 cm de altura. 
Também tem cinco forças diferentes de pistão.  

Sistema de elevação D-Lite
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Visualização completa
Hettich possui o que há de melhor 
em sistemas para portas sanfonadas e 
portas de correr para diversos projetos

N as feiras internacionais de 2019, deu-se mui-
to destaque para portas sanfonadas. Esse tipo 

de abertura do móvel é muito funcional, sendo ideal 
para aplicações especiais. O contínuo aprimoramento 
nos sistemas para portas sanfonadas originou em um 
correr suave, facilitando a inclusão dessa peça para 
permitir perfeito acesso e aproveitamento do interior 
dos armários. 

O WingLine L, da marca alemã Hettich, pode ser utili-
zado em portas grandes com até 25 kg, em armários, 
roupeiros ou em portas menores de móveis em am-
bientes como cozinhas, áreas de serviços, banheiros 
e salas. É uma ferragem que se adapta a todos os 

projetos, funcionando perfeitamente tanto em portas 
pequenas como grandes.

O acesso e visualização completa do interior do mó-
vel são os principais benefícios do sistema para por-
tas sanfonadas WingLine L. Possui movimento leve 
e silencioso no correr das portas e outro diferencial 
é que o trilho inferior invisível garante melhor uso e 
aparência. Como opcionais, o item “push to move” 
proporciona abertura fácil e prática por meio de um 
leve toque na porta, sem a necessidade do uso de 
puxadores. Enquanto o “pull to move silent” garante 
fechamento perfeito e suave com o sistema de amor-
tecimento. 
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- TopLine M: utilizado em portas com até 35 kg, é 
perfeito, por sua forma e função, para trocar as do-
bradiças por portas de correr, além de ter como op-
cional sistema de amortecimento.  

- TopLine L: para portas com até 50 kg, tem como 
opcional sistema de amortecimento na abertura e fe-
chamento, além de correr suave para portas grandes.

Sistema para portas de correr

As portas de correr sempre foram sinal de elegân-
cia e bom funcionamento em um móvel. Elas se 
adequam perfeitamente a qualquer projeto (portas 
grandes, médias ou pequenas) e a todos os ambien-
tes da casa (quartos, salas, cozinhas, banheiros, áre-
as de serviço, etc.)

Elas proporcionam melhor ergonomia no manuseio 
do móvel. Em relação a produtos como dobradiças 
e sistemas basculantes, as portas de correr ocupam 
muito menos espaço ao abrir e fechar, otimizando o 
uso do espaço do ambiente. Também gera um ganho 
de espaço no interior do móvel e também no exter-
no, sem ocupar o espaço de 90º da abertura da porta 
com dobradiça. O movimento linear garante maior 
conforto na abertura e fechamento das portas, tendo 
também a possibilidade de amortecimento. 

Na linha TopLine (sistemas para portas de correr sus-
pensos) da marca Hettich, o Grupo Bigfer atua, prin-
cipalmente, com três modelos: TopLine XL, TopLine L 
e TopLine M.

- TopLine XL: utilizado em portas com até 80 kg, 
possui amortecimento na abertura e fechamento das 
portas, com trilhos e amortecedores que ficam prati-
camente invisíveis no móvel.



42

Formidável
e flexível
Dobradiça Sensys é a representação 
perfeita de produto no “estado da 
arte” para o abrir e fechar de portas 
em diversos modelos e funções

N ão é de hoje que o Grupo Bigfer tem na dobra-
diça Sensys da Hettich o principal exemplo de 

produto nota 10 do mercado moveleiro. A premiada 
dobradiça tem amortecimento integrado, mais de um 
ângulo de aplicação, montagem rápida, ajuste tri-
dimensional da porta e acabamento impecável. Nos 
últimos anos, novas opções foram desenvolvidas para 
propiciar o melhor para o design e funcionalidade do 
mobiliário.

Sensys Obsidian Black

Muitas vezes, as dobradiças 
chamam bastante atenção do 
usuário ao abrir a porta do mó-
vel, principalmente quando ele 
tem um padrão de cor escura, 
pois na maioria possuem aca-
bamento niquelado ou zincado. 
Apesar da Sensys se destacar 
pelo design, com o intuito de 
deixar a ferragem menos apa-
rente, a Hettich lançou a do-
bradiça Sensys na cor Obsidian 
Black, deixando o design mais 
limpo e “camuflando” a ferra-
gem no interior do gabinete.

A dobradiça Sensys Obsidian 
Black foi projetada para ser 
usada em móveis escuros, dife-

renciando-se de outras dobradiças por quase não fi-
car aparente aos olhos do usuário. A ferragem possui 
design sofisticado e acabamento diferenciado, com 
amortecimento integrado que garante fechamento 
leve e silencioso de portas dos mais variados tama-
nhos.

Como toda a dobradiça Sensys, ela amortece a partir 
de um ângulo de abertura de 35º, não deixando a 
porta bater, mesmo com pequenas aberturas. Tam-
bém não é necessário desclipar o sistema de amorte-
cimento em portas pequenas, pois funciona perfeita-
mente tanto em portas grandes como pequenas.
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Sensys para portas de vidro

Projetar móveis com portas de vidro é um diferencial 
estético enorme ao móvel, ideal para pessoas organi-
zadas e que apreciam um ambiente mais leve e lim-
po. Para mobiliário dentro desse cenário, projetar um 
móvel com a porta somente com vidro transparen-
te, sem a necessidade de furar o mesmo, ou colocar 
uma moldura de alumínio, é possível com a dobradiça 
Sensys para portas de vidro. 

Para deixar o design do móvel mais limpo e com 
acabamento perfeito, um adaptador foi criado pela 
Hettich para ser usado em conjunto com a dobradiça 
Sensys. Foi projetada para portas de vidro com espes-
sura de 3 a 7 mm, tendo fácil instalação.

O design limpo e purista para o móvel é garantido 
pela não necessidade de ter uma moldura de alumí-
nio. E diferente de outros modelos, a instalação não 
necessita de perfuração no vidro, sendo realizada 
apenas com o uso de cola UV.

Sensys para portas finas e 
grossas

As principais dobradiças ofertadas no mercado po-
dem ser instaladas em portas com espessuras de 15 
a 22 mm. Isso impede, em alguns casos, a criativida-
de do arquiteto ou designer em utilizar portas mais 
grossas ou mais finas do que esse tamanho de espes-
sura. Para não limitar a criatividade nos projetos, a 
Hettich tem dois modelos de dobradiças.

A Sensys para portas finas foi projetada para por-
tas de 9 a 15 mm. E a Sensys para portas grossas 
para portas grossas de até 30 mm. Ambas têm de-
sign premiada internacionalmente, rápida instalação 
e encaixe perfeito e amortecimento a partir de 35° 
de abertura, com resistência a temperaturas entre 5° 
e 40°.  
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Diversas 
configurações
Sistemas para portas de correr têm diversas 
possibilidades para indústria escolher o modelo 
ideal para a abertura paralela das portas 

O s sistemas para portas de correr da Contatto 
possuem características que atendem requisi-

tos bastante buscados pela indústria moveleira como 
facilidade de instalação e utilização. As linhas Duo e 
Trio permitem que os móveis fiquem mais atraentes, 
funcionais e com um abrir e fechar suave e silencioso, 
dentro de uma proposta competitiva.

A linha Contatto oferece opções de montagem de 
kits com inúmeras possibilidades de personalização, 
tanto das guias superiores quanto dos carrinhos infe-
riores. Para melhor flexibilidade das indústrias move-
leira na criação dos móveis, todos os kits podem ser 
montados conforme o projeto do cliente.

Outro diferencial é que o amortecedor para portas de 
correr garante um fechamento leve, suave e preci-
so. Toda a linha Contatto de sistemas para portas de 
correr é destinada para portas de madeira e perfis de 
alumínio de pesos que podem variar entre 20 kg e 45 
kg – dependendo do modelo.

Com todas essas características, as linhas Duo e Trio 
permitem que os móveis fiquem mais atraentes, fun-
cionais e com um abrir e fechar suave e silencioso, 
com uma proposta competitiva de preço.
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Diferenciais

• Suporta entre 
20 kg e 45 kg 

• Personalização 
das guias 
superiores

• Personalização 
dos carrinhos 
inferiores

• Kits podem 
ser montados 
conforme 
necessidade

• Para portas de 
madeira e perfis 
de alumínio

 » Trava para o fechamento das 
portas, garantindo que elas 
fiquem sempre posicionadas no 
lugar correto quando fechadas

 » Ruído reduzido com 
rolamentos emborrachados

 » Mais estabilidade através de 
mola para auto centragem

 » Carrinhos superiores com 
roletes ou rolamentos

 » Trava auxliar para facilitar a 
montagem  

 » Tecla ON/OFF que auxilia a montagem

 » Inovador dispositivo 
antidescarrilamento que garante 
um deslizar preciso e seguro

 » Auto centragem no trilho e redução 
de ruído por meio de rolete convexo 
e trilho côncavo



46

Design inovador 
em gavetas
Gavetas metálicas da Hettich têm diferentes 
cores e materiais com design de alto padrão

A s gavetas metálicas são uma excelente opção 
para criar design singular no interior dos mó-

veis, além de gerar maior facilidade de produção. A 
Hettich possui os seguintes modelos de gavetas me-
tálicas: InnoTech, Atira, ArciTech, AvanTech e Avan-
Tech YOU. Todas elas são produzidas na Alemanha 
e possuem diferenciais de design e funcionamento 
impecável.

Atira

A gaveta metálica Atira é fabricada nas cores branco, 
cinza e antrácito, tendo a maior linha de organizado-
res do mercado com opções em plástico, aço e ma-
deira maciça. Além de moderna e eficiente, combina 
facilmente com o ambiente em que é inserida.

A gaveta possui design minimalista composto por 
linhas retas e nenhuma regulagem aparente. Todos 
os modelos da Atira podem ser usados com corredi-
ças Quadro de extração total ou parcial, com sistema 
de amortecimento (Silent System) ou toque (Push to 
Open).

Ela está disponível em:

• gavetas baixas com altura de 70 mm

• gavetas altas com 144 mm de altura com barras 
laterais

• gavetas altas com 144 mm de altura com barras 
laterais e TopSide em acrílico

• gavetas altas com 144 mm de altura com fecha-
mento em DesignSide em vidro
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AvanTech YOU 

É a mais nova linha de gavetas me-
tálicas da Hettich. Lançada na In-
terzum 2019, tem design purista e 
inúmeras possibilidades de criação e 
customização.  Com nove profundi-
dades de corrediças e cinco alturas 
padrões, as laterais da gaveta po-
dem ser personalizadas com o ma-
terial que o cliente desejar: pedras, 
vidros, materiais coloridos, etc.

Com um ótimo deslizar, a gaveta 
metálica AvanTech YOU é comer-
cializada com a corrediça Actro, 
que possui um sistema blindado 
de prisma que garante correr leve 
e totalmente silencioso. Disponível 
nas versões com amortecimento 
(Silent System), toque (Push to Open), também 
conta com as duas opções juntas toque + amorte-
cimento (Push to Open Silent), sendo o mais alto 
nível de design e usabilidade oferecido. As capaci-
dades de cargas da gaveta metálica são de 40 kg, 
60 kg e 80 kg.  
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Eficiência 
criativa 
Capacidade para criação de 
novos produtos é trunfo da 
marca Bigfer para o mercado

U ma das maiores fabricantes de ferragens para 
móveis da América Latina, a Bigfer não alcan-

çou esse título sem muito trabalho, esforço e dedi-
cação. Com uma história pautada na entrega de pro-
dutos e serviços, o grupo não é somente uma simples 
fornecedora de ferragens, mas uma auxiliar das in-
dústrias moveleiras. 

É algo que ocorre tanto na criação de soluções criati-
vas em acessórios para móveis quanto na entrega de 
serviços agregados como, por exemplo, a montagem 
de kits de acessórios que minimizam o estoque do 
cliente e agilizam a produção de móveis e, conse-
quentemente, a entrega.

Isso é garantido pela alta capacidade de produção 
do Grupo Bigfer para as ferragens da marca homôni-
ma, com setores para produzir a maioria dos produtos 
que os clientes precisam. São áreas como injetoras de 
plástico, injetoras de zamac, estamparia, usinagem, 
montagem, encartelados/kits, fixadores, cavilhas, 
galvânica, pintura, polimento, entre outros.
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Gama completa

Produtos específicos para a construção de móveis são 
ofertados pela companhia de modo que as fábricas 
encontram um rol completo de itens, como sapatas, 
rodízios, ponteiras, acabamentos e ferragens em ge-
ral. Além deles, um dos grandes diferenciais da Bigfer 
é a capacidade de criação de novos produtos. 

Novas peças podem nascer de uma tendência de 
mercado ou de uma necessidade de algum cliente em 
específico. “Para que isso aconteça de forma eficiente 
e ágil, possuímos internamente um setor de enge-
nharia responsável pelo desenvolvimento de novos 
produtos”, diz Letícia Kercher, do marketing de pro-
duto. Outro fator importante é a matrizaria própria 
que, além da fabricação da matriz, é responsável por 
todo o projeto e concepção das mesmas.

O Grupo Bigfer está atento às necessidades do mer-
cado para criar qualquer tipo de ferragem. Para isso, 
investe constantemente em pesquisas e novas tec-

nologias, buscando sólidas parcerias de mercado e 
proporcionando soluções inovadoras aos clientes. 
Além disso, investe constantemente no parque fabril, 
com a aquisição de maquinários de última geração, 
melhorando a qualidade dos produtos e agilizando o 
processo de fabricação.

Inovação em diferenciais

A Bigfer é especialista em corrediças e dobradiças, 
além de sistemas para portas de correr e sistemas ar-
ticulados, todos com ótimo custo-benefício conforme 
desejado pelo mercado. “Somos uma empresa que con-
segue alinhar qualidade a um preço justo. Com uma 
grande demanda de fabricação e uma extensa gama 
de produtos, buscamos sempre manter a qualidade e 
durabilidade de nossos produtos”, exalta Letícia. 

Além disso, o Grupo Bigfer possui logística própria 
com mais de 100 veículos operando em toda a região 
Sul e Sudeste do país, possibilitando maior agilidade 
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na entrega pelo sistema just in time. Com todos es-
ses fatores, a marca se destaca também pela grande 
quantidade de ferragens de fixação para móveis para 
diferentes funcionalidades e necessidades, com dife-
rencial no bom atendimento, preço justo e na entrega 
ágil em todo o país.

Novidades

Atualmente, como resultado da competência da en-
genharia de produtos da Bigfer, a empresa aposta nos 
sistemas para portas de correr. Com diversos modelos 
e funções, todos os segmentos de mercado são aten-
didos, desde os sistemas mais complexos até os mais 
simples. 

Por sua vez, a linha Contatto Acessórios para Mó-
veis oferece opções de montagem de kits e inúme-
ras possibilidades de personalização, tanto nas guias 
superiores quanto nas inferiores. Os kits podem ser 
montados conforme a necessidade de cada cliente, o 
que possibilita que a marca se torne mais flexível e 
acessível para cada tipo de projeto. 

“Ou seja, o cliente pode optar pelo carrinho superior, 
carrinho inferior, sistema de amortecimento e trilhos 
que melhor se encaixem em seu projeto, podendo 
personalizar seu kit conforme sua necessidade. Isso 
só é possível, pois temos uma gama muito grande de 
modelos de carrinhos e trilhos disponíveis em linha”, 
explica Letícia.  

MARCAS
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Soluções em 
puxadores
Marca Contatto tem vasto 
catálogo de puxadores 
para móveis para os 
mais diversos gostos e 
necessidades do usuário

A Contatto possui no portfólio mais de 50 mode-
los de puxadores divididos nos seguintes tipos: 

ponto, alça, embutidos, especiais, linha inox e per-
fis de alumínio. A demanda por esses produtos varia 
conforme a utilização e o segmento de mercado. 

Por exemplo, há uma grande procura por puxadores 
alça de vários tamanhos e acabamentos. Também pe-
los puxadores perfil de alumínio, que se adaptam aos 
mais variados projetos, com acabamentos em três 
cores: prata, champagne, preto e branco, e diversas 
opções de ponteiras.

Os perfis de alumínio são projetados com um formato 
mais longilíneo, se destacando em todos os ambien-
tes da casa. Com uma boa pega no abrir e fechar das 
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portas e gavetas, eles se unem às chapas e dão um 
singular acabamento aos móveis.

Os puxadores alça também possuem ótimo manu-
seio e facilitam muito a abertura e fechamento de 
gavetas, portas e basculantes. Por sua vez, os puxa-
dores ponto são menores e normalmente utilizados 
como elemento decorativo no móvel, proporcionan-
do um design particular, porém sem esquecer da 
funcionalidade.

As fabricantes de móveis devem adequar esses dife-
renciais dos tipos de puxadores ao gosto e desejo das 
pessoas. Além disso, também devem escolher os pu-
xadores que se adequam ao desenho de suas linhas 
de móveis, unindo forma e função. Afinal, o puxador, 

deve completar o design do móvel e, igualmente, ser 
pensado sempre pela utilização e dia a dia de uso no 
móvel, pois além de bonito deve ser funcional.

Tendências

Diante das tendências para o design de interiores das 
casas das pessoas, a aposta da Contatto é nos perfis 
de alumínio, por serem discretos e com um design 
limpo. Também estará em alta a mistura do clássico 
com o contemporâneo nos ambientes. Acabamentos 
sofisticados e discretos com cores que sejam ponto 
de luz no ambiente também estarão em evidência – 
um exemplo é contrastar a cor neutra de um móvel 
com um puxador mais colorido.  

Integrato

Fisso

Gioia

Versatile SlimLevel
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Inovação sustentável
Lema Embalagens oferta 
diferentes soluções 
inovadoras para o mercado

A Lema Embalagens é um dos grandes braços do 
Grupo Bigfer, possuindo hoje um parque fabril 

com 15 mil m2 de área construída e capacidade pro-
dutiva de 1,8 mil toneladas por mês de filmes plás-
ticos. A marca, que nasceu da necessidade do Grupo 
Bigfer de comprar saquinhos plásticos utilizados para 
a confecção de kits de acessórios para móveis, ex-
pandiu muito seu mercado e ramos de atuação ao 
longo dos anos. 

Por conta da qualidade dos produtos, capacidade de 
personalização e agilidade na entrega, atualmente a 
Lema Embalagens entrega soluções para diversos se-
tores, que vão muito além do moveleiro, entre eles su-
permercadista, agro, fábricas de gelo, grãos, descartá-
veis, distribuidores e indústria de um modo geral.
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Dentro da linha industrial, a Lema Embalagens forne-
ce filme termoencolhível, filme stretch, filme técnico, 
sacos plásticos, isomanta e plástico bolha termoen-
colhível. Já na linha varejo, a marca consegue suprir 
as demandas de sacolas plásticas impressas, sacolas 
lisas, sacolas personalizadas, bobinas picotadas e 
plástico bolha comércio.

Tecnologia Sustentável

Um dos grandes diferenciais da Lema é o seu parque 
fabril, que recebe constantemente investimentos em 
maquinários, melhorando o processo e qualidade dos 
produtos finais entregues aos clientes. Com desta-
que para o mais novo produto da empresa, as sacolas 
compostáveis. 

Sustentabilidade é um dos conceitos que norteiam a 
atuação do Grupo Bigfer, portanto não poderia ficar 

de lado em um segmento tão importante quanto o 
de embalagens. Ao mesmo tempo em que supre uma 
carência de mercado, por produtos ambientalmente 
corretos, a sacola compostável da Lema Embalagens 
contribui para impulsionar o consumo consciente. 

Ecologicamente corretas desde a sua origem, pois 
sua resina é extraída de matérias-primas renováveis, 
as sacolas e filmes compostáveis tem como principal 
vantagem a diminuição do tempo de degradação na 
natureza. 

A sacola plástica comum precisa ser reciclada indus-
trialmente falando para ter um destino final apropria-
do. Já a sacola compostável pode ser utilizada como 
saco de lixo, por exemplo, ou caso seja abandonada 
no meio ambiente por algum motivo, terá um ciclo de 
vida bem mais curto, se degradando em contato com 
o sol e a chuva muito rapidamente.  
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Soluções diversas
Grupo Bigfer é referência no fornecimento de produtos 
para linha branca e metais sanitários

A experiência do consumidor com o lar só está 
completa quando todos os detalhes que com-

põem a residência são pensados cuidadosamente. 
Se os móveis possuem uma importância ímpar nes-
se processo, servindo de conexão do morador com a 
casa, o mesmo acontece com os eletrodomésticos. 
Por meio dessa composição, cria-se um verdadeiro 
espaço de aconchego e identificação. 

O Grupo Bigfer entende bem disso, além de estar 
sempre em sintonia com as tendências mundiais das 
moradias, desenvolvendo verdadeiras soluções em 
ferragens e acessórios para que as pessoas possam 
desfrutar da melhor maneira possível do viver bem. 
Nesse campo, a empresa também é uma das prin-
cipais fornecedoras de acessórios para produtos da 
linha branca e metais sanitários. 

Geladeiras, freezers, fogões, lavadoras, fornos e mi-
cro-ondas são exemplos de mercadorias dessa linha 
que contam com os diferenciais dos produtos da 
marca. A Bigfer iniciou o atendimento desse segmen-
to em 2010, com a aquisição da Hettich do Brasil, 
momento no qual o Grupo Bigfer ampliou o portfólio 
de produtos e serviços, tornando-se um dos maiores 
beneficiadores de Zamac do Brasil, e o maior fabri-
cante de acessórios e ferragens para móveis da Amé-
rica Latina.

“Possuímos ferramentaria e equipe de engenharia 
própria permitindo contribuir desde o desenvolvi-
mento dos produtos até o projeto e fabricação de 
todo o ferramental necessário para produção dos 
componentes. Todos os componentes fabricados pelo 
Grupo Bigfer são fabricados dentro das plantas do 
grupo, dando assim a confiança que o mercado de 
linha branca exige”, destaca o Grupo Bigfer. 

PRODUTOS
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Capacidade produtiva

Em uma área com mais de 22 mil m2, a empresa pos-
sui uma linha dinâmica e flexível, a fim de se adaptar 
as necessidades dos mais exigentes clientes do seg-
mento. O parque fabril conta com injetoras de zamac 
e polímeros de última geração, prensas automáticas 
de grande e pequeno porte e linhas galvânicas auto-
máticas.

Atualmente, para a linha branca o Grupo Bigfer fa-
brica dobradiças, puxadores, cantoneiras, pés, fecha-
duras, engrenagens entre outros componentes para 
eletrodomésticos e refrigeração comercial. Como 
diferenciais competitivos, destaca-se a produção de 
componentes em aço, zamac e polímeros com grande 
variedade de acabamentos.

“Somos focados em atender as demandas de nossos 
clientes, com profissionais qualificados e atendendo 
a padrões internacionais. O grupo possui laboratórios 
para ensaios químicos, físicos e dimensionais e um 
sistema de gestão de qualidade certificado ISO 9001. 
A companhia conta com capital de giro próprio, e in-
veste constantemente para manter um parque fabril 
completo e atualizado”, frisa o Grupo Bigfer. 

Além da certificação ISO 9001 (conjunto de normas 
de padronização), os produtos possuem controle 
RoHS – diretiva da União Europeia, que proíbe subs-
tâncias perigosas de serem utilizadas na fabricação 
de equipamentos eletroeletrônicos, como cádmio 
(Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Cr(VI)) e 
bifenilos polibromados (PBBs). Ou seja, isso repre-
senta mais segurança e saúde para clientes e cola-
boradores.

Atualmente, o Grupo Bigfer fabrica produtos para os 
maiores fabricantes de linha branca e refrigeração 
comercial da América Latina. “Atribuímos essa capa-
cidade a expertise consolidada por meio de décadas 
de parceria com clientes da linha branca. O time Big-
fer conhece e atende a todos os requisitos de nossos 
clientes, sendo o nível de exigência cada vez maior 
a medida que o tempo passa. O time de desenvol-
vimento de produtos para linha branca é composto 
pelo departamento técnico comercial, engenharia, 
produção e qualidade todos trabalhando em siner-
gia”, define a empresa.   

Puxadores Gavetas 
plásticas

Dobradiças

Pés

PRODUTOS







Puxador Versatile

Deixe seus móveis mais modernos e sofisticados com Versatile. O puxador que se adapta 

a diversos tipos de projeto e transforma o seu ambiente em um lugar ergonômico e prático.

Para acessar o conteúdo

baixe o aplicativo QR Code

em seu celular ou tablet.


