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Se a imaginação de uma criança pode ser 
infinita, também o propósito da Circu pas-
sa por aí: materializar os sonhos dos mais 
pequenos em peças de mobiliário mágicas. 
Uma marca de luxo, criada pelo designer 
português André Oliveira, onde a excen-
tricidade e exclusividade das peças são os 
pontos fortes da marca.
Camas em forma de concha, aviões que 
também servem para dormir ou até mes-
mo  carrinhas pão de forma que se trans-
formam num completo quarto infantil. São 
estas algumas das peças mais icónicas da 
Circu, a marca que está a apaixonar miúdos 
e graúdos por todo o mundo.
André Oliveira abre o jogo e fala agora so-
bre a história, as inspirações, o presente e 
futuro da marca de mobiliário infantil mais 
mágica de sempre.

1. A Circu nasceu em 2015. Trata-se, portan-
to, de uma marca ainda recente mas com 
um conceito bastante diferenciador. O que o 
levou a criar a Circu?
O meu percurso académico e profissional 
trouxe-me até este ramo. Tenho formação 
base em Design de Produto e Interiores,  
conjugado com uma experiência de 13 anos 
em Design criativo no ramo da Puericultura, 
numa das principais marcas de referência 
mundial. Tudo isto fez com que eu tivesse 
contacto com todo o tipo de design para 
bebés e crianças.  
Entretanto, surgiu o convite para integrar o 
grupo de design COVET, e aí nasceu real-
mente a Circu.  A junção deste convite para 
ingressar na sociedade e o meu projecto, 
culminou  numa feliz consequência dos dois 
percursos .
Mas, para criar a essência e identidade da 
Circu, as minhas fontes de inspiração ti-
veram de ser muito variadas. Bebi desde 

recordações da minha infância, de brinca-
deiras, de filmes, contos e desenhos anima-
dos, até aos dias de hoje, com o evoluir das 
tendências, como jogos, filmes e person-
agens.

2. A Circu está situada no segmento de mo-
biliário infantil de luxo, cujas inspirações 
advêm do universo Disney e do imaginário 
infantil, conforme podemos ler no website 
da marca. Na sua opinião, é um desafio con-
stante criar peças dentro deste segmento? 
As crianças ainda têm os mesmos interesses 
que tinham há uns anos atrás? 
A CIRCU é uma marca apaixonada pela 
beleza, importância e ingenuidade do 
mundo infantil, um mundo mágico que está 
em constante inovação, tal como pratica-
mente todos os outros mercados. É um de-
safio constante desenvolvermos peças que 
vão ao encontro desses sonhos, das am-
bições do mundo imaginário das crianças. 
Há inspirações que não mudam. Lançamos 
recentemente o Kings&Queens Castle e, 
desde sempre, os castelos foram fontes de 
imaginação e brincadeira para as crianças. 
Há inspirações intemporais. 

3. Qual é a principal coleção da Circu e em 
que é que essas peças são inspiradas? 
A principal coleção da Circu é a “Magical 
furniture” pois é aquela que reúne as peças 
mais emblemáticas e com mais carisma 
da marca. Tratam-se de peças excêntri-
cas, que são, na sua maioria, inspiradas em 
filmes da Disney como “A pequena sereia”, 
“Toy Story”, “Up”, “Planes” ou “Pocahontas”. 
Neste momento temos ainda outras 4 
coleções, sendo elas a “illusion collection”, 
a “sky collection” e  “fantasy air Collection” e 
a “Animals Collection”.
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4. Quais as peças mais vendidas e as mais procuradas da 
marca? 
Os nosso best seller são as Cloud Lamps, seguidas do 
Fantasy Air Balloon e da Bun Van. São peças realmente 
emblemáticas, que demonstram bem o que é a essência 
e identidade da Circu. 
As Cloud Lamps têm a função de iluminação, em forma 
de nuvem, como o próprio nome indica. Contêm lâmpa-
das LED com colunas integradas, tendo a possibilidade de 
serem controladas remotamente com um comando ou via 
smartphone, e ainda alterar e coordenar a cor da luz com 
efeitos luminosos e sonoros. 
São uma peça decorativa e interativa, de grande ajuda na 
hora de adormecer os mais pequenos. 
O Fantasy Air Balloon é uma peça única, de grande porte e 
com um forte impacto visual. É uma peça em que a base é 
em cestaria tradicional e cuja versatilidade permite, numa 
fase inicial, ser utilizado como cama, e à medida do cresci-
mento da criança, ser posteriormente transformada em 
sofá. Ainda complementa com uma arrumação a 360º at-
ravés de gavetas. 
Todos os materiais são de elevada qualidade, desde as 
folhas de ouro, peles e couros, sirgarias em seda e peças 
metálicas banhadas a ouro. O Fantasy Air Balloon é uma 
peça à qual ninguém consegue ficar indiferente. 
A Bun Van é uma peça icónica. Inspirada num dos símbo-
los mais emblemáticos de sempre do ramo automóvel e 
onde poucos outros veículos têm a capacidade de fazer 
virar a cabeça e evocar um espírito de liberdade e aventu-
ra. É uma peça perfeita para trazer diversão e imaginação 
a qualquer quarto. 
Para além da sua vertente estética que ressalta imediata-
mente à vista, esta peça tem uma forte componente de co-
modidade, cujo interior é composto por cama, secretária, 
tv, minibar, sofá, camiseiro e muito arrumação. Um quarto 
totalmente equipado dentro de uma só peça.
Neste produto também pensamos na conciliação entre o 
lazer e o desenvolvimento intelectual da criança.

5. A Circu faz parte de um dos maiores grupos de Design 
da Europa, o Covet Group. O que é que a Circu acrescenta 
a esse Grupo?
O Covet Group é, de facto, um dos maiores grupos de 
Design da Europa e fazia todo o sentido ter nele presente 
a melhor marca de mobiliário para crianças. A CIRCU vem 
reforçar a autenticidade, a exclusividade e a irreverência 
a nível de design do grupo. Somos uma marca única, que 
veio abrir novas portas ao Covet, e isso é algo que nen-
huma outra marca ousou fazer.  
Circu acrescenta ao grupo prestígio, notoriedade e so-
bretudo criatividade.

6. A Circu usa técnicas de “craftsmanship” na elaboração 
das suas peças. De que forma essa técnica traz valor à 
marca? 
A especialização da mão humana é um dos alicerces da 
nossa marca, do qual não abdicamos.
Ao informarmos os nossos clientes que as peças são feit-
as à mão e que isso permite que sejam costumizadas, 
notamos que eles realmente valorizam esse fator. Per-
cebem a importância desta arte, da exclusividade que 
garante à peça, e da necessidade de mantermos viva 
esta técnica. 

7. Apesar de ainda ser uma marca jovem, quando um cli-
ente pensa na Circu, qual a palavra ou frase que quer que 
eles pensem? 
“Magical Furniture”. Que somos os melhores do mundo 
em mobiliário para criança, que transformamos os son-
hos das crianças em realidade, através das nossa peças. 
Queremos que os clientes nos vejam como a melhor e 
mais exclusiva marca de luxo para crianças. 

8. Pelo número de seguidores da marca, em várias redes 
sociais, é possível perceber que estão a apostar numa forte 
estratégia online . Como usam o instagram, assim como 
outras redes sociais, para alcançar vendas? Qual a es-
tartégia que usam?
A Circu usa o seu portfólio de redes sociais para cativar no-
vos stakeholders e manter os já existentes, numa extraté-
gia de proximidade. Usa ferramentas de inspiração para 
manter o seu público fiel e tenta cativá-los ao máximo, fa-
zendo-os ansiar pelas próximas novidades e publicações. 
Potenciamos as nossas plataformas através da mostra 
de produtos e novidades, para evidenciar a qualidade de 
produção, pormenores e acabamentos, assim como inspi-
rações. Sabemos que temos uma identidade muito apela-
tiva a nível visual, e tentamos tirar o melhor partido possível 
das possibilidades que o mundo digital abre.

9. A Circu tem estado presente nos principais Tradeshows 
do mercado. Que mais valias estas presenças trouxeram 
à marca? 
A nossa presença em palcos internacionais traz várias 
vantagens, mas a principal é a validação do nosso De-
sign. No inicio, muitas pessoas não percebiam bem as 
nossas peças, não entendiam o conceito, isto porque 
fomos pioneiros, criamos uma tendência no mercado. 
Concebemos algo que não existia, que as pessoas não 
estavam habituadas. A presença constante em feiras per-
mite-nos reforçar o nosso conceito de “magical furniture”. 
Outra das vantagens é poder atestar a qualidade das 
peças. É uma oportunidade de se poder mostrar ao cli-
ente, ou potencial cliente, as peças ao vivo. O Feedback 
generalizado que obtemos é de surpresa, pela real qual-
idade das peças. 
É também uma forma de mostra novidades e de chegar-
mos a quem ainda não nos conhece, reforçando sempre 
a identidade da marca junto dos nossos real buyers. 
Não tendo ainda muitas lojas físicas com as nossas 
peças, as presenças em tradeshows são essenciais. 

10. Sei que estiveram, recentemente, presentes na  Isaloni 
em Milão, umas das principais feiras mundiais do setor. O 
que é que a marca conseguiu trazer de lá?
Para além daquilo que pode parecer o mais importante, 
que são as vendas, trouxe, sobretudo, uma maior notorie-

dade para a marca. Num evento de mercado fortíssimo 
como o Isaloni, marcado pela sua dimensão, ter pessoas 
que vão de propósito ao stand da Circu, no meio daque-
la imensidão de opções, quer dizer muito acerca da no-
toriedade da marca. O entusiasmo das pessoas quando 
veêm as novas peças, e a forma como saem de lá an-
siosas pelas próximas novidades, é algo que fortalece a 
marca, feira após feira.
Trouxemos na bagagem algo que também consider-
amos muito importante, que são as relações, baseados 
no conceito “Don’t make a sale, make a friend”. É algo que 
traz vantagens a todos os níveis para a marca. 

11. Sendo a Circu uma marca de nicho, quais são os prin-
cipais mercados onde atua? Há algum mercado onde já 
gostavam de estar implementados mas que têm encontra-
do algumas adversidades? 
A Circu é, efetivamente, uma marca de nicho e nem to-
dos os profissionais trabalham com projetos kids mas 
estamos presentes num mercado global, com forte pre-
sença em países como a China, Alemanha, França, Mex-
ico e Reino Unido.
No entanto, há 3 mercados muito importantes onde sinto 
que poderíamos estar melhor implementados. São eles o 
Middle East, Russia e USA. São 3 mercados fortes, onde 
precisavamos de ter uma pessoa dedicada a cada um 
desses mercados. Temos como foco para 2018 aumentar 
a quota de marca nesses países. 

12. Quem são os principais concorrentes da Circu? 
Quando falamos de concorrência, temos de olhar de 
duas formas distintas, produto e mercado. 
A nível de produto, não temos um real competitor, mas já 
surgem alguns a fazerem peças semelhantes às da Circu. 
No mercado Luxury Kids, temos vários competitors como 
a RH Baby&Child, AFK Furniture, Dragons of Walton, en-
tre outros. A CIRCU perdeu recentemente um competitor 
no segment luxury kids, a Gigi Brooks, o que mostra o 
quão competitivo é este segmento. 
No entanto, as nossas peças continuam a ser objeto de 
desejo e cobiça, quer pelos Top Arquitetos e Designers a 
nível Mundial, quer pelo público em geral. 
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13. Em que fase se encontra a Circu? Quer criativamente, 
quer a nível de reconhecimento da marca. 
Penso que a nível de reconhecimento da marca, já esta-
mos a conquistar o nosso espaço no mercado. Já somos 
vistos como um dos principais players no mercado luxu-
ry kids, somos vistos como uma das melhores marcas do 
Mundo a atuar neste segmento. Criativamente, temos re-
cebido um ótimo feedback por parte de quem conhece as 
nossas peças. 

14. Como conseguiram alcançar este patamar de sucesso 
e excelência, dentro do curto espaço de tempo em que a 
marca existe? Qual o segredo? 
O segredo é a inovação constante, aliada à exclusividade 
do design, qualidade de materiais e muita paixão por aq-
uilo que fazemos. Somos uma marca com preocupações 
sensoriais e emocionais, que quer que a criança crie um 
vínculo com o espaço que a rodeia. Isso é realmente dif-
erenciador. 

15. Face aos anos anteriores, como está a ser o número de 
vendas da marca nestes primeiros 5 meses de 2018? 
Estamos, claramente, melhores que os primeiros 2 anos 
da marca. Isto deve-se ao trabalho que é feito diaria-
mente. Temos clientes a repetirem compras, algo que 
não aconteceu no passado. Estamos também, diaria-
mente, a cimentar as relações, não só com os real buyers, 
mas também com os prospects e potencias clientes. 

16. Qual o objetivo de vendas para 2018, e qual a estratégia 
que têm delineada para atingir esse número?
O objetivo de vendas anual ronda os 700.000€. Para al-
carçarmos este valor temos bem definidos os clientes 
target que queremos alcançar. Os resultados fazem-se 
com preserverança, empenho, foco, disciplina, mas para 
isto acontecer temos de ter pessoas. Desta forma, a nos-
sa estratégia passa também pelo aumento da equipa de 
vendas, nomeadamente pela contratação de um ele-
mento que assegure o mercado Russo, um dos melhores 
mercados do grupo.
O nossa plano passa ainda por nos fazermos movimen-

tar pelos grandes palcos internacionais, como feiras, por 
aumentar a nossa capacidade de produção, por garantir-
mos stock de peças e, principalmente, continuar a criar 
novos produtos com o intuito de garantir o interesse e 
entusiasmo, quer de clientes, quer da imprensa na nossa 
marca.

17. Onde vê a Circu daqui a 10 anos? 
Vejo a CIRCU como a melhor e mais exclusiva marca de 
mobiliário infantil do Mundo, implantada nos mais fortes 
mercados a nível mundial.

SOBRE A CIRCU

Circu foi construído sob um sonho! O sonho é permitir 
que as crianças sonhem seus próprios sonhos e real-
mente lhes dê espaço para viver e viver suas fantasias e 
mundo mágico.

As nossas peças feitas à mão são feitas em Portugal com 
os melhores materiais, combinadas com muita paixão, 
para que possamos entregar apenas o mobiliário da mais 
alta qualidade.

Notas para Editores
Para mais informações, entrevistas e imagens de alta res-
olução, entre em contato:

Marta Moreira – Press relations
press@circu.net
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