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A história da Greenapple começa em 

2005 com Rute Martins e Sérgio Re-

bola, um casal de economistas com 

MBA e muitas ideias entre mãos. A 

pouco e pouco juntaram uma família 

de 30 artesãos e designers, para, ino-

vando, produzirem peças únicas com 

o saber-fazer português.

No seu centro de produção no Carta-

xo (Santarém), o design, a inovação 

tecnológica e as técnicas artesanais de 

produção, funcionam em tríade crian-

do um fluxo contínuo de ideias cria-

tivas e novos métodos de aplicações 

das nobres matérias-primas utiliza-

das. A simbiose entre as mãos hábeis 

e experientes dos artesãos e a ajuda 

da mais avançada tecnologia permite 

à empresa criar experiências únicas e 

luxuosas em diversas tipologias de es-

paços interiores, desenvolvendo proje-

tos completos de design de interiores, 

com entrega e instalação no local, 

mas também pequenos projetos de 

customização ou personalização das 

peças de mobiliário que produzem.

É a partir deste centro em Portugal 

que a Greenapple obtém os mate-

riais nobres, o design, a produção, a 

dedicação e distribui a sua gama de 

produtos e serviços que faz chegar a 

qualquer ponto do mundo. 

A empresa apresenta sazonalmente 

coleções únicas com uma variedade 

ampla de produtos. Atualmente, a 

Greenapple apresenta duas coleções 

pensadas para mercados distintos: 

“A Perfect Raw collection”, a sua 

coleção mais recente e mais direcio-

nada para o mercado europeu e ame-

ricano, e a “The Grand collection”, 

mais alinhada ao gosto asiático e do 

Médio Oriente, embora esteja a re-

ceber “uma aceitação muito positiva 

da coleção Perfect Raw em todos os 

mercados”, como confidencia Sérgio 

Rebola, CEO da Greenapple.

Nos últimos anos o volume de negó-

cios em termos de exportação tem vin-

do a crescer, representando atualmen-

te cerca de 80 por cento do volume 

total de negócios da empresa, tendo 

2019 sido o ano da consolidação da 

Greenapple como marca internacional 

de mobiliário do segmento de luxo. 

As expectativas para 2020 e anos se-

guintes apontam para a continuidade 

deste rácio. 

GREENAPPLE
Sucesso internacional 
de mobiliário de luxo 
onde o design se alia 

ao saber-fazer português

A Greenapple é uma marca de design de 
mobiliário de luxo com produção própria, que 

desenvolve também projetos de design de 
interiores para clientes exclusivos nos mercados 

europeu, asiático e norte-americano. A exportação 
representa 80 por cento do volume de negócios 

da empresa do Cartaxo.

Rute Martins, diretora criativa, 
e Sérgio Rebola, CEO da Greenapple
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“O apoio do AICEP ao processo de 

internacionalização, nomeadamente 

nas presenças de feiras internacionais, 

foi fundamental para alcançarmos 

este patamar. Valorizamos o impor-

tante papel do AICEP na divulgação 

da marca Portugal no estrangeiro, 

mas também gostaríamos que hou-

vesse uma aposta mais concertada 

na digitalização do setor, uma aposta 

que seja inclusiva e democrática e ex-

ponencie parcerias importantes entre 

as empresas e os polos tecnológicos”, 

afirma Sérgio Rebola. 

De acordo com o responsável, o ano 

de 2020 começou “muito promissor 

com a apresentação da nova identi-

dade da marca, em janeiro durante a 

Maison & Objet em Paris, uma nova 

imagem mais atual e alinhada com 

a nossa visão de futuro da empresa: 

uma marca de 'design' de mobiliário 

de luxo e interiores sob o conceito 

‘bespoke’, com a vantagem da produ-

ção própria e controlo de qualidade e 

tempos de produção”. 

“O novo conceito e posicionamento 

de marca ‘Unique by design, crafted 

by people’ valorizam, precisamente, a 

nossa capacidade de desenho e pro-

dução, mas, acima de tudo, destacam 

o nosso ‘asset’ mais valioso: as nossas 

pessoas, a nossa equipa”, defende o 

CEO da Greenapple.

A cultura de design bespoke permi-

te à empresa ter “muita elasticidade 

de criação e produção perante novos 

desafios”, afirma, por seu turno, Rute 

Martins, diretora criativa da Greenap-

ple, que acrescenta que “o novo de-

safio em que vivemos agiu como um 

acelerador da nossa estratégia para 

os próximos cinco anos, seguindo a 

tendência atual de integração da tec-

nologia IoT em bens de consumo”. 

Esta estratégia passa por consolidar 

a posição da empresa no mercado 

de mobiliário e interiores bespoke 

no segmento de luxo, combinando a 

mestria dos seus artesãos, a inovação 

tecnológica e o pensamento de de-

sign. Frisa a responsável que “o resul-

tado desta sinergia é um produto final 

luxuoso, inovador e ambientalmente 

sustentável. Mas queremos ser mais 

audazes e adicionar mais valor ao pro-

duto tornando-o protagonista de uma 

experiência sensorial e única”. 

“O desenho de uma experiência (‘cus-

tomer experience’) é um aconteci-

mento com um fio condutor único, 

que estabelece uma relação forte en-

tre a nossa marca e o nosso cliente, 

ao envolvê-lo emocionalmente com a 

mesma, muito antes de qualquer in-

teração com o objeto tridimensional, 

e que não se finda somente nesta 

ação”, especifica Rute Martins.

O Bongó, uma das peças mais icónicas 

da Greenapple, é um dos primeiros 

produtos smart furniture desenvolvidos 

com essa ideia. O know-how adquirido 

com o Bongó, permitiu à empresa, em 

pleno confinamento, desenvolver, em 

parceria com o Instituto Superior Técni-

co, um produto com uma experiência 

única como a gama de produtos Bio-

check-in, dispositivos checkpoint con-

tactless de saúde pública, atualmente 

já disponíveis no mercado. 

https://greenapple.pt/

https://greenapple.pt/

