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É assim que a marca norte-americana KOKET, 
uma das mais conceituadas no setor do mobiliário 
e decoração de interiores se apresenta no palco 
mundial. Chefiada sobretudo por mulheres que 
vieram para dar um sério abanão a uma indústria 
dominada por homens, a escolha pelo nosso país 
foi tudo menos um acaso: o talento, as artes 
manuais, a experiência na manufactura deste tipo 
de produtos e uma rica herança cultural fizeram 
com que esta fosse a única escolha possível para a 
CEO Janet Morais.

Filha de pais portugueses, Janet sempre se sen-
tiu muito ligada às suas raízes e ao que de melhor 
Portugal tem para oferecer. Tendo iniciado a sua 
carreira como designer de interiores, rapidamente 
expandiu o seu negócio para oferecer um vas-

to portfolio de marcas europeias de mobiliário e 
decoração que pudessem integrar os projetos mais 
luxuosos, desde residências a hotéis, restaurantes 
e boutiques. O seu espírito empreendedor, aliado 
a um sentido estético exuberante mas repleto de 
elegância, fez com que rapidamente a procura 
pelos seus produtos se tornasse cada vez maior. 
Inspirada pela arquitetura parisiense, a alta cos-
tura, a joalharia e elementos orgânicos, em 2010 
Janet decide lançar a sua própria marca, a KOKET, 
espelhando a sua identidade criativa. No momento 
de escolher o local onde fabricar a sua linha, refere 
que Portugal, sobretudo a região norte, foi “uma 
escolha natural”, não só pelas raízes que a ligam 
aos seus antepassados mas também por ser onde 
existe “um potencial vastíssimo, à espera de ser 
descoberto pelo mundo”.

From Portugal, to the world.

ESTADOS
UNIDOS 
Escolhem Portugal para 
lançar marca de luxo.
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A empresária visitou inúmeras fábricas, oficinas e 
até mesmo casas de onde trabalham artesãos em 
nome individual, cujos ofícios vão passando de ger-
ação em geração. Criando uma rede de fornece-
dores capazes de executar o seu design inovador 
e arrojado, apresenta a sua primeira coleção na 
Architectural Digest Design Show, feira que ac-
ontece anualmente em Nova Iorque e que conta 
com as mais conceituadas marcas internacionais. A 
reação do mercado é visceral, como se há muito se 
esperasse um design desafiando o convencional, ao 
mesmo tempo que enaltecia as tradições milenares 
de técnicas como a fundição, o entalhe e a sirga-
ria. Não só a KOKET passou a ser uma marca de 
referência para arquitetos e designers de interiores 
norte- americanos, pelo seu design, qualidade e, 
à boa maneira Americana, um customer service 
de excelência, como passou a ser requisitada por 
produtoras para settings de filmes e séries, como 
foi o caso da Universal Pictures, que fez com que 
ganhasse ainda mais notoriedade e a catapultasse 
para o panorama internacional.

A missão da KOKET, contudo, vai muito para além 
do fabrico e comércio de mobiliário — no seu 
ADN está o empoderamento feminino, que Janet 
Morais faz questão de transmitir onde quer que 
vá. A começar pela aposta no talento de jovens 
mulheres portuguesas para ficar à frente da sua 
sucursal em Portugal, que gere as operações e a 
parte criativa deste lado do oceano, e tendo tido o 
seu mais recente reflexo na fundação de uma or-
ganização sem fins lucrativos, a Portuguese-Amer-
ican Women’s Empowerment Alliance (PAWEA). A 
PAWEA visa promover mulheres empreendedoras 
com laços entre Portugal e os Estados Unidos, 
através da partilha de experiências e criação de 
oportunidades, e mentoria de jovens estudantes 
e profissionais através da sua rede de empresas 
internacionais e organizações que partilhem dos 
mesmos valores.

Ainda como extensão desta missão, está o inves-
timento em jovens talentos e a sua formação con-
stante, bem patente quando observamos a equipa 
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que compõe a KOKET e o constante intercâmbio 
entre Portugal e EUA, expondo-os a um mercado 
com um potencial vastíssimo e ganhando cada vez 
mais conhecimento sobre a indústria do design.
Esta aposta conhece ainda um novo pináculo 
com a criação do programa de estágio curricular 
que a empresa tem vindo a desenvolver anual-
mente desde 2018. O mesmo tem contado com 
a participação de vários alunos portugueses e 
internacionais, desde a Rússia aos Estados Unidos, 
inclusivamente de universidades da Ivy League. 
No decorrer deste programa, para além de toda a 
aprendizagem que é realizada, há uma componente 
técnica que prepara os estudantes para o futuro. 
A título de exemplo, uma das turmas de estágio 
foi responsável pela criação, desenvolvimento, 
prototipagem, fabrico e lançamento de uma nova 
peça na coleção da KOKET.

Apesar de ainda haver muito para fazer no campo 
do empoderamento das mulheres, no que toca 
a tornar Portugal um país não só conhecido mas 

também desejado pela sua capacidade produtiva, 
qualidade e know-how, há já um longo caminho 
percorrido que tem vindo a colocar o seu nome 
no mapa. Cada vez mais, as marcas de luxo recon-
hecem o talento português nas mais diversas áreas, 
o que quer dizer que é mais do que uma aposta 
segura: é uma aposta certa.


