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Mercado
Fundada em 1962 a ZELO hoje é a mais comple-

ta rede especializada em cama, mesa e banho do 

Brasil. A marca segue a proposta de colocar em 

suas lojas o melhor das tendências internacionais 

e está no seu DNA, trabalhar com produtos de alta 

qualidade e as melhores empresas do mercado 

nacional e internacional, entre elas está Budde-

meyer, Karsten, Artex, Dohler e Scavone, além da 

Zelo Select, linha própria com produtos diferencia-

dos e sofisticados. A empresa destaca-se por ser 

líder na fabricação e comercialização de edredons, 

a ZELO também oferece produtos com marca pró-

pria e ainda possui licenças exclusivas com reno-

madas marcas como Alexandre Herchcovitch, São 

Paulo F.C., S.C Corinthians Pta, e Warner Bros.

Atualmente são 43 lojas ZELO nas cidades de: 

São Paulo – capital e interior, Brasília, Rio de Ja-

neiro, Curitiba, Belo Horizonte, Uberlândia e Salva-

dor. Nos endereços é possível encontrar produtos 

para cama de alta qualidade em Percal de 180 a 

1000 fios, carros chefes nas gôndolas e prateleiras 

das lojas. A empresa também coloca a disposição 

dos consumidores, a  ZeloNet, loja virtual com en-

trega em todo o território nacional. 

                         

Produtos / serviços
 Devolver bem-estar aos consumidores que pro-

curam os produtos e serviços da ZELO, esse é 

o objetivo da marca ao colocar a disposição do 

público o que há de mais moderno e confortável 

quando se trata de linha têxtil para casa ou  ho-

mewear. Por isso, a ZELO é considerada a mais 

completa rede especializada em cama, mesa e 

banho, oferecendo produtos fabricados por em-

presas sérias que possuem a mesma caracterís-

tica da ZELO: a qualidade.

Já nos produtos de fabricação própria, es-

tão os da ZELO Select, com peças diferenciadas 

e mais sofisticadas, que vão de 200 a 1.000 fios. 

Além disso, possui uma exclusiva linha de produ-

tos em microfibra. Só quem trabalha com mar-

cas de qualidade pode entender e desenvolver 

produtos que estejam alinhados a este conceito. 

O expertise adquirido com estes quase 50 anos 

no mercado, faz com que a ZELO sempre busque 

coisas novas, já que entende perfeitamente as 

necessidades do seu público. 

 

conquistas
A marca orgulha-se de já ter sido premiada cin-

co vezes como a melhor loja de artigos para o lar 

pela ALSHOP. (Associação Brasileira de Lojistas de 

Shopping) e em 2009 e 2010 também recebeu os 

prêmios Hors Concours. A ZeloNet foi classificada 

como Loja Diamante pelo E-Bit prêmio máximo de 

Excelência e Qualidade no Comércio Eletrônico.

evoluções recentes
A parceria com o estilista Herchcovitch começou em 

2003 e, desde então, tem sido sucesso de vendas da 

marca e comprovou que moda e homewear formam 

um par perfeito no quesito qualidade e classe. A ex-

periência com a Warner Bros. Consumer Products 

não poderia ter sido melhor e o resultado pode ser 

medido pelo sucesso de vendas com linhas de gran-

des times do futebol mundial,focadas especialmen-

te nos amantes desse esporte.

 Recentemente inaugurou a loja conceito de-

nominada ZELO Select, em Brasília.  A loja com 

produtos selecionados é um novo projeto da rede 

caracterizado por uma loja com decoração sofis-

ticada projetada por Arthur Casas e que oferece 

uma seleção dos melhores produtos disponíveis 

na rede. O primeiro shopping escolhido para aber-

tura desta loja foi o Iguatemi Brasília e a intenção é 

expandir este projeto para shoppings que tenham 

este perfil diferenciado.

Desde que começou esse movimento de ex-

pansão para outras cidades, a ZELO já lançou 

quatro lojas próprias, sendo uma em Brasília, 

três no Rio de Janeiro, quatro em Curitiba, uma 




