Passion for
decoration
and
commitment
to luxury
Barreiros & Barreiros is
celebrating 25 years of existence
as a national reference in the
supplying of luxury items for
house decoration. Its CEO, João
Barreiros, is the face that shaped
this project, which has been
making the difference within this
field.

Paixão pela
decoração e
compromisso
com o luxo
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Prestes a comemorar 25 anos de
existência, a Barreiros & Barreiros
apresenta-se como referência
nacional na comercialização de
artigos de luxo para decoração
de interiores. O CEO, João
Barreiros, é o rosto que deu
forma a este projeto que tem
vindo a marcar a diferença no
setor.

O grande êxito da empresa prende-se não só com a paixão nutrida pela
decoração, mas também pelas marcas
de luxo e autores conceituados com os
quais trabalha, como por exemplo, Élitis,
Andrew Martin, Lizzo, Pepe Penalver
e as centenárias Kravet, Pierre Frey e
Zimmer + Rhode. Com clientes em todo
o país, o primeiro showroom que a empresa abriu foi em Lisboa dado que, na
opinião do nosso interlocutor, “a capital
congrega grande parte do movimento
de moda e tendências em Portugal”.
Para além deste, cimenta a sua posição
com espaços semelhantes no Porto e
Algarve, e marca presença no Brasil, em
São Paulo, onde o mesmo segmento é
explorado.
O produto diferenciado é a premissa-chave presente no foco desta
empresa. Destina-se, acima de tudo,
a decoradores, arquitetos ou lojas com
backoffice de projetos, com arrojo nas
preferências e com ideias definidas. “Temos a obrigação e a sorte de oferecer
produtos para os clientes darem largas
à sua imaginação, cabendo depois ao
profissional fazer as maravilhas com
os nossos artigos”, indica. Indepen-

dentemente do produto, a Barreiros &
Barreiros assume-se como a solução
para qualquer projeto, rentabilizando-o
através do seu serviço. Relativamente
ao mercado imobiliário na cidade do
Porto, João Barreiros afirma que “este
ainda está a fervilhar, mas é necessária
ponderação”. Contudo, acredita que
“as pessoas estão mais instruídas e
a crise económica recente alertou as
consciências”.
Questionado sobre o porquê da
opção por este segmento de luxo, João
Barreiros é perentório: “É porque não há
limites!”. A experiência deu-lhe o conhecimento para se posicionar no mercado
de forma sólida e sustentada. Esse traquejo e o crescimento inerente vão permitir à Barreiros & Barreiros transferir-se
para novas instalações. Será um Open
Space no Porto, para que o profissional
que a procura consiga percecionar o
produto de forma fácil, com conforto e
privacidade. A disposição e exposição
dos mesmos permitirá a máxima leitura
visual, facilitando todo o processo de
seleção criativa, sempre com vista na
satisfação, confiança e compromisso
com o cliente.

The great success of the company is
not only due to its passion for decoration,
but also to the luxury brands and respected
authors with whom it works, such as Élitis,
Andrew Martin, Lizzo, Pepe Penalver e and
centenarian ones such as Kravet, Pierre
Frey and Zimmer+Rhode. With clients all
over the country, the first showroom that
the company opened was based in Lisbon
given that, in our interviewee’s opinion, “the
capital congregates much of the fashion
movement and trends in Portugal”. In addition to this, it consolidates its position with
similar spaces in Porto and Algarve, and
is present in Brazil, namely in São Paulo,
where the same segment is explored.
The differentiated product is the key
premise at the heart of this company.
Above all, it is directed towards decorators, architects or stores with projects
backoffice, following a bold attitude in its
preferences and well-defined ideas. “We
have the obligation and the good fortune
to offer products for customers that allow
their imagination to run wild, being able
then, the professional, to do wonders with
our articles”, he says. Regardless of the
product, the company assumes itself as
the solution for any project, making it profitable through its service. Regarding the
real estate market in the city of Porto, João
Barreiros states that “it is still buzzing, but
some prudence is necessary”. However, he
believes that “people are better educated
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and that the recent economic crisis has alerted
their consciousness”.
Asked about the reason for choosing this
luxury segment, João Barreiros is unequivocal:
“It’s because there are no limits!”. His experience
gave him the knowledge to position himself in
the market in a solid and sustained way. This
trajectory and the inherent growth will now allow
the company to move to new facilities. We’re
talking about an Open Space situated in Porto,
so that the client can perceive the product in an
easy manner, with comfort and privacy. The layout and display of these will allow the maximum
visual reading, facilitating the entire process of
creative selection, keeping permanently in mind
the client’s satisfaction and a relationship of trust
and commitment towards him.
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