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Resumo O setor moveleiro nacional avanqou muito nos 
últimos anos e hoje sua produtividade, em alguns seg- 
mentos, já se aproxima dos níveis internacionais, o que 
inclusive possibilitou um grande salto exportador em 
meados da década de 90. 

Este estudo tem por objetivo analisar0 desempe- 
nho recente do setor, o qual vem passando por muitas 
transformações positivas desde a abertura da economia, 
o recrudescimento do mercado interno, a partir do declí- 
nio do imposto inflacionário, e a incorporação de muitos 
consumidores até então excluídos. Ademais, procura 
enfocar os desafios que ainda estão presentes para que 
esse setor se torne um player significativo no comércio 

internacional de móveis. 

Entre tais desafios, o fortalecimento de toda a 
cadeia industrial- desde a produção de madeira serrada 
e produtos sólidos de madeira (proveniente de reflores- 
tamentos) até a fabricação final do móvel - é fator es- 
sencial para o incremento da competitividade do setor, 
uma vez que reduziria a elevada verticalização da produ- 
ção atual. Em particular, os investimentos visando ao uso 
múltiplo de florestas plantadas têm um potencial signifi- 
cativo para gerar efeitos que possam alavancar a produ- 
ção moveleira, assim como a construção civil, com resul- 
tados extremamente positivos sobre o emprego, já que 
ambos os setores são intensivos em mão-de-obra. 

Desse modo, o papel do BNDES como agente 
financeiro com recursos de longo prazo é de fundamental 
importância para viabilizar tais projetos. Além disso, sua 
atuação mais ativa no outro extremo da cadeia, ou seja, 
influenciando o perfil dos investimentos direcionados ao 
setor moveleiro, muito pulverizado, também assume pa- 
pel de grande relevância. 
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Este estudo tem por objetivo analisar o desempenho Introdução 
recente do setor moveleiro nacional, o qual vem passando por muitas 
transformaçóes positivas desde a abettura da economia, o recrudes- 
cimento do mercado interno, a pattir do declínio do imposto inflacio- 
nário, e a incorporação de muitos consumidores até então excluídos. 

Ao longo dos últimos anos, alguns segmentos da indústria 
brasileira de móveis têm experimentado mudanças significativas em 
sua base produtiva e uma rapidez muito grande em se ajustar as 
novas condições de abertura comercial da economia brasileira e de 
globalização dos mercados em nível mundial. O salto tecnológico da 
indústria possibilitou o crescimento expressivo das exportações de 
móveis. que atingiram um patamar superior a US$ 300 milhões a 
partir de 1995, alcançando US$391 milhões em 1997. 

A abertura comercial e a globalização das atividades eco- 
nômicas têm introduzido novas formas de cooperação entre as 
empresas. como o licenciamento de produlos. joinf ventures. entre 
outras. A indústria brasileira de móveis também não ficou imune a 
estas novas influências. com muitas emoresas recorrendo ao licen- 
ciamento de produtos ekrangeiros com0 forma de modernizar suas 
instalações industrias, ou seja. a partir do produto projeta-se o layoul 
nece~~ário.  Outras procuraram terceirizar etapas do processo pro- 
dutivo como forma de reduzir custos e enfrentar a concorrência 
externa. Neste novo ambiente de abertura comercial e de intensa 
competitividade. a indústria brasileira de móveis tem revelado uma 
grande capacidade empresarial de adaptação. 

Não obstante. este trabalho vem chamar a atenção para 
alguns empecilhos que ainda persistem e provavelmente terão im- 
pactos negativos sobre o desempenho do setor a longo prazo, caso 
não sejam revertidos. Entre as principais deficiências analisadas. 
caberia destacar: a) a grande verticaiização da produção industrial 
de móveis. tendo sua origem na estrutura brasileira de tributação "em 
cascata"; b) a carência de fornecedores especializados em partes e 
componentes de móveis; c) a incipiente normatização técnica: a) a 
elevada inforrnalidade: e e) os baixos investimentos em design e 
pesquisa de mercado. 

Ademais. a preocupação com a cadeia industrial como um 
todo, ou seja, incluindo desde os fornecedores de matéria-prima, 
passando pelos processadores intermediários, até o fabricante final 
do móvel, revela ainda um potencial inexplorado pelo Brasil. que 
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poderá ter impactos positivos na competitividade das exportações 
nacionais. Se considerarmos. es~ecialmente. a cadeia industrial de 
produtos s6lidos de madeira. o potencial de ganhos sinérgicos reve- 
la-se muito grande para um pequeno volume de investimento relativo, 

apenas possibilitando o uso múltiplo de florestas já plantadas. 

Devido as crescentes restriçóes de caráter ambienta1 ao 
uso de madeiras de lei, tem aumentado muito a importância, no 
comércio internacional, das madeiras de reflorestamento como o 
pinus e o eucalipto. Pode-se mesmo dizer que o futuro da indústria 
de móveis reside no uso crescente dessas madeiras, ou seja. a antiga 
vantaoem comoarativa reoresentada oelas florestas naturais torna- 

se cada vez mais ineficai num mundo extremamente preocupado 
com qiiestões de meio ambiente. 

Em nível internacional, o novo modelo de organização 
industrial é caracterizado pela presença de empresas especializadas 
em linhas especificas de produtos. Desse modo, uma grande parcela 
da indtistria moveleira mundial dedica-se a produzir comrnodities, ou 
seja, produtos padronizadosem que aconcorrência se dá via preços. 
O principal segmento exportador da indústria brasileira ia se aproxi- 
ma desse modelo: móveis padronizados de pinus, ápesar de a 

produção ser ainda altamente verticalizada, desde as etapas iniciais 

do processamento da madeira. 

Nesse sentido, o Brasil desfruta de uma fonte importante 
de competitividade representada pelo baixo custo da sua madeira de 
reflorestamento, que, todavia, ainda não é utilizada em seu potencial 
pleno. uma vez que hoje a maior parte das florestas plantadas são 
manejadas visando exclusivamente à produção de fibra de celulose 
ou outras aplicações exclusivas. Não obstante, veremos que algu- 
mas empresas brasileiras já estão se adequando a essas novas 
tendências. procurando viabilizar o uso múltiplo dos reflorestamentos 
e a fabricação de produtos intermediários destinados a industria 
moveleira e a construção civil. 

Características A .  , . 
industna de móveis caracteriza-se pela reunião de 

~~~~i~ do diversos processos de produção. envolvendo diferentes matérias-pri- 
mas e uma diversidade de produtos finais, e pode ser segmentada 
principalmente em função dos materiais com que os móveis são 

Moveleiro confeccionados (madeira, metal e outros), assim como de acordo 
com os usos a que são destinados (em especial. móveis para 
residéncia e para escritório). Além disso. devido a aspectos técnicos 
e mercadológicos, as empresas, em geral, são especializadas em 
um ou dois tipos de móveis. como, por exemplo, de cozinha e 
banheiro, estofados, entre outros. 

Panorama do Setor Moveleim no Brasil 



Os móveis de madeira, que detêm expressiva parcela do 
valor total da produção do setor, são ainda segmentados em dois 
tipos: retilineos, que são lisos, com desenho simples de linhas retas 

e cuja matéria-prima principal constitui-se de aglomerados e painéis 
de compensados;l e torneados, que reúnem detalhes mais sofis- 
ticados de acabamento, misturando formas retas e cuivilineas e cuja 
principal matéria-prima é a madeira maciça -de lei ou de reflores- 
tamento -, podendo também incluir painéis de medium-density fiber- 
board (MDF), passíveis de serem   sina dos.^ 

O setor, que se caracteriza pela predominância de peque- 
nas e médias empresas que atuam em um mercado muito segmen- 
tado, é ainda intensivo em máo-de-obra e apresenta baix; valor 

adicionado (por unidade de mão-de-obra) em comparação com 
outros setores. 

A demanda por móveis - muito segmentada - varia 
positivamente com o nível de renda da população e o comporta- 
mento de alguns setores da economia, particularmente a cons- 
trução civil. A elevada elasticidade-renda da demanda torna o 
setor muito sensivel as variações conjunturais da economia. sen- 
do um dos primeiros a sofrer os efeitos de uma recessão. O gasto 
com móveis em geral situa-se na faixa de 1% a 2% da renda 
disponivel das familias (depois dos impostos). Outros fatores que 
influenciam a demanda por móveis são as mudanças no estilo de 
vida da população. os aspectos culturais, o ciclo de reposição, o 
investimento em rnarketing (em geral muito baixo nessa indústria). 
entre outros. 

Em que pese a tecnologia já ser muito difundida e aces- 
sível, a estreita cooperação entre as indústrias de móveis e de 
máquinas - como ocorre em alguns países da Europa- permite uma 
constante atualização da base técnica. 

Como o processo produtivo náo é continuo, a modern- 
ização. muitas vezes, pode ocorrer apenas em determinadas etapas 
da produção. Em algumas fábricas, portanto. é possível que rnaqui- 
nas modernas coexistam com máquinas obsoletas. 

Alem da tecnologia, os demais fatores de competitividade 
da indústria de móveis relacionam-se com novas matérias-primas. 
design. especialização da produção. estratégias comerciais e de 
distribuiçào. entre outros. A dinãmica das inovaçóes baseia-se, prin- 
cipalmente, naquelas que se referem ao produto, através do aprimo- 
ramento do design e da utilização de novos materiais. A qualidade 
do produto final e julgada de acordo com as seguintes variáveis 
principais: material. designe durabilidade. entre outras. 

'O painel de aglomerado e 
formado a partir da redução 
da madeira em pariicuias 
oue sáo deuois imorema- . . 
d9s com resma s!nlel.c~ 
para lormar um colchaoque. 
pela a ~ a o  conmlada de ca- 
lor, pressãoe umidade. rrans- 
toma-se no painel; ia o pai- 
nel de compensado e umpro- 
duto oblido pela colagem de 
Iàminas de madeira sobre- 
poslas (ver BNDES Setorial. 
n. 6. se! 1997). 

'0painel de MDF éproduzi- 
do a partir de libras de ma- 
deira. aolulinadas com resi- - 
nas sml~11cas alraies on 
Icrmperaldra e pressa0 pos- 
suirioo cons,stenoa similar 
a da madeira maciça (ver 
BNOES Setonal. n. 6. set. 
19971. 
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Panorama A introdução de novos equipamentos automatizados com 

Internacional base ria microeletrônica e de novas técnicas de gestão empresariais 
concorreram para o incremento da produtividade na industia de 
móveis e para a flexibilizaqio dos processos de produção, ou seja, 

obtenção de muitos tipos de produto de uma mesma linha de produ- 
ção, os quais passaram a ser produzidos em maiores escalas, 
perdendo o seu caráter artesanal. 

Alem dos avanços tecnologicos, o aumento da horizontali- 
zação da produção, ou seja, a presença de muitos produtores 
especializados na producão de componentes para a indústria de 
miveis, também vem coniribuindo a f~exibiliza~áo da produção, 
assim como para a reducão dos custos industriais e o aumento da 
eficiência da'cadeia prod;tiva. Tanto na Europa como nos Estados 

Unidos verifica-se grande concentração da produção final nas gran- 

des empresas, enquanto que as pequenas e medias especializam-se 

no fornecimento de partes de móveis ou atuam em determinados 
segmentos do mercado. 

Paralelamente, a introdução de novas matérias-primas 
alem das tradicionais madeiras nobres - cuja comercialização, 
devido a preocupações ambientais, encontra-se hoje restrita - 
também vem influenciando tanto o processo produtivo como o 
mercado consumidor. Entre as novas matérias-primas, destacam- 

se o medium-density fiberboard (MDF), diversos materiais para 
revestimento e novas madeiras reflorestáveis, como o eucalipto, 

que vem sendo introduzido no setor moveleiro em algumas regiões 
do Brasil. 

Devido a extinção de espécies e as restrições ambientais. 
novas madeiras começam a penetrar no mercado mundial. Cabe 
destacar o pinus. que substituiu a araucária no Brasil, devendo-se 
mencionar, tambem. o eucalipto. que já e utilizado em paises como 
Nova Zelãndia. Austrália, Chile. entre outros, para a confecção de 
móveis Mesmo no Brasil, há algumas empresas, inclusive da indús- 
tria de papel e celulose, que começam a experimentar esta madeira 
(ver item "Matérias-Primas". p. 33). Da Malásia. Indonésia. Filipinas 
e Ceilão já começam a surgir móveis feitos de seringueira. Com o 
significativo desenvolvimento da tecnologia moderna. os grandes 
empecilhos ao uso de madeiras menos nobres foram sendo elimina- 
dos, como, por exemplo, no caso do pinus. cujos nós, que o tomam 
pouco atraente, são facilmente retirados com uma otimizadora ótica 
de corte. Além disso, deve-se mencionar os progressos adquiridos 
nas técnicas de acabamento que permitem fazer com o pinus. por 
exemplo, móveis de ótima apresentação. A propria norma 1.50-14000 
deverá inibir o mercado de móveis confeccionados com madeira de 
lei e estimular o uso de madeira de reflorestamento, que parece ser 
uma tend6ncia a ganhar força no mercado mundial e para a qual a 
indústria brasileira revela condições de competitividade. 
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A variedade de matérias-primas trouxe consigo uma outra 
tendência: a de rnisNrardiferentes materiaisna confecção do móvel, 

pratica que. em geral, barateia o custo final, mantendo o mesmo 
patamar de qualidade. Por exemplo, é mais recomendável utilizar o 
MDF nas partes frontais do móvel, que requerem design mais traba- 
lhado e, portanto, maior usinagem, enquanto para os fundos usa-se 
a chapa dura e para as prateleiras e laterais o aglomerado. Assim. 
os diversos tipos de materiais são complementares uns aos outros, 

e náo concorrentes entre si. O sofisticado design do móvel italiano, 
em geral, mistura metais, madeira, vidro, pedra, couro, entre outros 

materiais. 

Todas as transformaçóes acima tiveram grande influência 
sobre o mercado consumidor, colaborando para a sua expansão. 
A massificaçãodo consumo ocorreu em muitos segmentos da indús- 
tria moveleira, especialmente no de móveis lineares (retilineos) con- 
feccionados a partir de paineis de madeira reconstituida. Nesses 
segmentos, o ciclo de reposição de móveis por parte dos usuários 
sofreu forte reduçáo. principalmente nos paises desenvolvidos. 
aumentando o dinamismo da indústria, ou seja, aos poucos os 
móveis vêm perdendo a característica de bens duráveis de longa 
duração. 

Ademais. o novo estilo de vida da sociedade moderna. que 
passou a priorizar maior funcionalidade e conforto, introduziu novos 
conceitos ao projeto do produto. Parcela crescente dos móveis 
comercializados passou a ser projetada de lorma que qualquer 
cidadão não tenha dificuldades na montagem - ready to assemble e 
do it yourself3 -, eliminando a figura do montador e, com isso, 
barateando o produto. Essa é uma tendència típica nos Estados 
Unidos e alguns paises da Europa, onde afuncionalidade do produto 
é um atributo essencial. Além disso, esse tipo de móvel. ao baratear 
lambem o frete. obtem uma grande vantagem no comercio interna- 
cional. 

30conce110 do ~ryourse~~co- 
mPçou a aparecer nos Fs- 
frioos Unidos na dPcaoa de 
50. periodo em que os em- 
presarios idenlilicaram o 
segmento leminino como um 
novo nicho de mercado para 
os maleriais de conslruçao e 
começaram a modificar os 
produtos para adapla-ios a 
esse publico. Dessa forma. 
nasceram materiais e equl- 
parnentos de lacil aplicacaçáo. 
com embalagens atrativas e 
auto-explicalivas. Com es- 
sas mudanças, começou-se 
a perceber o lamanho desse 
seomenfo e suas oossibilr- 
d&es de cresciménto. Na 

Há paises, ainda, como a Itália. que procuram distinguir ~ u r ~ p a . o ~ o n ~ e i i ~ t ~ m o u - s e  

seus produtos através do design. ou seja. perseguem uma estratégia P0PUkrnOSanos 70. baSea- 
do na expenencia norteame- 

de diferenciação do produto. conseguindo assim obter uma renda ,,, e consolidou.se 
diferencial advinda da exclusividade. O mesmo náo ocorre num cialmente na França. onde 

mercado em que a concorrência se dá via preços e se comercializa recebeu bnco'age, 
relacionado a pequenos re- 

um produto padrão. Aqui, o produtor individual não tem forças para paros dom~sbcos, pintura, 
influir nos preços de mercado. Sua sobrevivência depende da sua instalaçáo de pralele~ras. 

eficiência. conlecçao de mesas e armá- 
rios, jardinagem eic. O Brasil 
ia teve ate mesmo uma As- 
socraçáo Brasileira de De- Outros paises vèm se especializando em segmentos do senvolvirnenlo Mercadolõgi- 

mercado ainda pouco explorados, como e o caso de Taiwan, que tem co do Faça vocé Mesmo 

forte presença no comércio internacional e vem desenvolvendo (Abemfa), criada em l987, 
mas que encerrousuas alivi- móveis em metal, com maior valor agregado, em pequenos volumes dadesem 199ZIGareta 

e grande diversidade de estilos. Nesse segmento, a obtenção de cantil [i6.oi,gsfi 
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patentes para novos estilos e mais fácil quando a comparação e 
feita com os móveis de madeira, que possuem maior número de 
estilos já patenteados. Ademais. a alta flexibilidade da produção e 
viabilizada pela existencia de muitos fornecedores de partes e com- 
ponentes. 

Em que pesem as estratégias de diferenciação do produto, 
seu preço final permanece como um importante fator de competitivi- 
dade no setor. Na medida em que a indústria reduziu preços, os 
móveis foram perdendo o seu anterior caráter de bens de luxo, o que 
resultou no declínio do ciclo de reposição. Ao que tudo indica. as 

forles tendências para o futuro residem, principalmente, num tipo de 
móvel prático, padronizado e confeccionado, principalmente, com 
madeira de reflorestamento, de baixo custo. 

Principais O mercado mundial de móveis atingiu umvalor aproximado 
Produtores de US$156 bilhões em 1996. Somente nos Estados Unidos - maior 

Mundiais, mercado mundial -as vendas alcançaram cerca de US5 59 bilhões 

Conçumo e (ver Tabela 1). 0 s  principais produtores-Estados Unidos. Alemanha 

Distribuição e Itália - responderam naquele ano, respectivamente, por 31%, 12% 
e 10% da produção mundial. Os mercados consumidores mais 

Produção e importantes também se concentram nos países desenvolvidos, ca- 
Consumo bendodestacar Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Inglaterra, 

Tabela 1 
Principais Países Produtores e Consumidores de Móveis - 
1996 

PAIS CONSUMO APARENTE % PRODUCAO % 
(USS Milhões) (USS Milhões) 

Estados Unidos 58.739 37.7 48.660 31.2 

Alemanha 19.177 12,3 18.41 4 11.8 

França 12.112 7.8 7.502 43 

Itália 11.921 7,7 16.368 10.5 

Reino Unido 10.052 6.5 7.502 4.8 

Japáo 6.927 4.4 - - 

Espanha 6.559 4.2 4.092 2,6 

Subtotal 125.487 80.6 102.538 65,8 

Outros 30.242 19.4 53.191 342 

Total 155.729 100,O 155.729 100,O 

Fonte: STCP/StagIiono. UNSO/ITC: ITTO/ITC. Intemet wwib.be/lumiture-eu/sla. 
listics/eu.sfal.hmi. 
EIaboraÇ"0: BNDES. 
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Japão e Espanha, responsáveis por mais de 80% do consumo 
mundial. 

Algumas especificidades dos principais mercados mun- 
diais são apresentadas a seguir. 

Estados Unidos 

A indústria moveleira é fragmentada - composta por cerca de 
quatro mil unidades - e distibuída em várias partes do pais, com 
destaque para o Estado de Carolina do Norte, onde estão situadas 
cerca de 113 das fábncas de móveis para uso residencial. 

O principal segmento do mercado norte-americano - móveis para 
uso residencial- emprega em torno de 260 mil pessoas e repre- 
sentou US$24 bilhóes em 1995 (ver Tabela 2). Quase a metade 
desse total foi produzida pelos 25 maiores fabricantes, cabendo 
destacar os móveis de madeira para cozinha, que mostram ten- 
dência de crescimento para os próximos anos. 

O valor da produção do segundo maior segmento - móveis para 
escritório- foi cerca de USS 10 bilhões em 1995 (ver Tabela 2). 
empregando aproximadamente 70 mil pessoas. 

Tabela 2 

Evolução d o  Setor de Móveis nos Estados Unidos: Segmentos Residencial e de 
Escritorio - 1989195 
(Em US$ Milhões) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 199Sa TAXA 
MEDIA 

(90) 

Móveis Residenciais (SIC 251) 

Valor da produçãob 19.955 19.913 19.499 20.694 21.907 23.664 24.188 3,3 

Móveis de Madeira 8.461 8.303 7.980 8.737 9.267 9.919 10.019 2,9 

Móveis Estofados 5.618 5.815 5.859 6.223 6.690 7.445 7.648 5.3 

Móveis de Metal 2.229 2.184 2.090 2.112 2.141 2.191 2.205 -0.2 

Colchões 2.893 2.905 2.923 2.843 3.001 3.267 3.463 3,O 

Outros 754 706 647 779 808 842 853 2 , l  

Total de Empregados (000) 280 275 259 257 255 267 262 -1,1 

Móveis de Escritório (SIC 252) 

Valor da ~ r o d u ~ ã o ~  8.257 8.030 7.263 8.008 8.265 8.663 9.357 2,l 

Total de Empregados (000) 80 75 66 68 70 70 70 -2.1 

Fonte: U.S. Deparfment o1 Commerce: Bureau ol Uie Census, inlernafionai Trade Administration ([TA). 
aEslimaliva, excelo exporfações e imporfações. 
bValor de lodos os produtos e serviços vendidos pelos estabelecimentos industriais. 
Valores estimados: \TA, em hfip://w.ita.doc.gov/ocg/lable/frd252.gii. 
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Grhfico z 
As 10 Maiores Empresas de Móveis de Escritório dos 
Estados Unidos - 1997 
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Fonte: FDM 300. The induslry leaders. fev. 7998. 

ram USJ 35.5 bilhões em 1997 (incremento de 6% em relação a 
1996), empregando 334 mil pessoas. 

União Européia 

A indústria de móveis representa em torno de 2% da produção de 
manufaturados na União Européia: o valor total da produção de 
móveis alcançou ECU 62 bilhões em 1996. mantendo-se estável 
em relação ao ano anterior. 

A fraca performance do setor pode ser explicada por fatores 
econômicos e demográficos. entre os quais cabe destacar: a) 
tendência demográfica estacionária/declinante; b) queda dos in- 
vestimentos em construção civil; e c) políticas recessivas para 
ajuste das finanças públicas, com impactos negativos sobre o 
consumo privado. - A indústria moveleira representou ainda 2% do volume total de 
empregos da União Européia: o número total de empregados no 
setor atingiu 895 mil em 1995. 

Sobressaem as empresas italianas, que, sozinhas. representaram 
quase 40% do número total do setor moveleiro europeu (em torno 
de 96 mil empresas). 

Entre os principais produtores, cabe destacar a Alemanha, a Itália. 
a França e o Reino Unido. que respondem por mais de 70% do 
valor total da produção da União Européia. 

A expressiva segmentação da demanda influencia a produção, 
efetuada geralmente em pequenos/médios lotes. 0 s  fabricantes, 
em grande parte, são especializados em determinadas linhas de 
produto. raramente fabricando toda a gama de produtos da indús- 
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Gráflco 3 

Produçáo de Móveis na União Européia - 1996 
(Em %I 

8blgca/luxemburgo @ 2.1. Total da Produçáo: ECU 62 Bilhóes 
Grbcia c$ "12% 

Finlandia 6 1% 
P 

Fonte: Internei- h~p:/~.ib.be/fumiture~eu/sta~stics/e~-staf.hmi. 

tria. Não obstante, esse quadro não é uniforme em todo o conti- 
nente. Em 1996, os 50 maiores fabricantes responderam porcerca 
de 15% da produção total de móveis. Destes, 20 são alemães, oito 
provenientes de países nórdicos, sete franceses e seis italianos. 

Cabe destacar dois modelos organizacionais bem distintos: o 
alemão, mais concentrado, onde predominam as empresas mé- 
dias e grandes, cujas principais vantagens competitivas são ba- 
seadas em economias de escala tanto na produção como na 
comercialização e no financiamento. estando mais de 25% da 
oferta nas mãos das 10 maiores companhias; e, em contraste, o 
italiano, que. além de baseado em pequenas firmas inovadoras 
(tecnologia e design), especializadas em determinados nichos e 
cujo tamanho reduzido implica maior flexibilidade para atender as 
variações da demanda. também se fundamenta em grande tercei- 
rização da produçáo, viabilizada pela forte indústria de partes e 
componentes de móveis do pais. Além disso, as parcerias entre 
a indústria moveleira italiana e os fabricantes de máquinas são 
muito freqüentes. 

O valor da produção européia de partes e componentes para 
móveis- entre os quais se destacam portas para móveis diversos, 
gavetas. painéis semi-acabados e painéis impermeáveis para 
cozinha - atingiu ECU 2,500 milhões em 1996. enquanto o mer- 
cado doméstico totalizou ECU 2,374 milhões no mesmo ano.6 A 
Itália - principal produtor desse segmento, respondendo por 35% 
da oferta total -e  a Alemanha- principal mercado, representando 

6 ~ ~ ~ ~ ~ :  Wodd ,urniture: a 33% do mercado de partes e componentes - são. respectiva- 
newsleneronthefurnitureln- mente. o maior exportador e o maior importador europeu desse 
dustry. Csil - Milano Centre segmento, 
for Industrial Studies, em: 
htp://web.tin.it/csil-iumiture 
lWorldFumilure/d~~97/dec 0 s  maiores grupos europeus de madeira e móveis estão relacio- 
97.himl. nados no Gráfico 4 a seguir. 
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introduziu um novo conceito de móvel de qualidade, associado a um 
design moderno, reunindo funcionalidade, conforto e pronta entrega 
- RTAldo it yourself (DIY). Alem disso, as preocupaçóes ambientais 
são expressas na grande utilização de novos materiais, como MDF, 
painéis laminados, entre outros. O grupo, que atua. principalmente, 
na Europa (87 lojas) e nos Estados Unidos (13 lojas), trabalha com 
uma grande rede de fornecedores mundiais subcontratados, e desde 
1991 começou a exercer atividades tambem na industnalizaçáo, 

pretendendo estabelecer mais 20 novas fabricas de moveis na 
Europa Oriental nos próximos cinco anos - mais que duplicando sua 
capacidade atual. 

No mercado norte-americano, as vendas ao varejo dis- 
tribuem-se da seguinte forma:' 

varejo tradicional, que inclui diversas linhas de produtos e res- 
ponde por cerca de 50% das vendas totais de móveis; 

lojas especializadas. que incluem uma única categoria ou estilo 
de móvel e respondem por outros 15%; e 

lojas de desconto (discount retailers), lojas de departamento, 
home centres, rent-to-own stores (especializadas no aluguel de 
móveis) e galerias (gallery stores. que vendem produtos de um 
único fabricante) respondem pelos outros 35%. 

Dos três segmentos acima, as grandes cadeias de lojas 
especializadas em móveis, que vendem uma linha padrão de produ- 
tos em toda a rede, estão atualmente tendo um crescimento superior 
aos demais. A tendência é de concentração das vendas de móveis 
em poucos e grandes varejistas no mercado noite-americano. Entre 
os 10 maiores varejistas do setor nos Estados Unidos - por fatura- 
mento - destacam-se Heilig-Meyers. Levitz. Sears Home Life, Pier 1 
Imports. Havertys, Rooms to Go. Value City, Ikea. Ari Van e Rhodes. 
bem como as galerias Ethan Allen Home Interiors. La-Z-Boy. Drexel 
Heritage e Thomasville Home Fumishings Stores.8 

AIBm disso, as lojas de desconto - que trabalham com 
estoques para entrega imediata (os fabricantes de móveis entregam 
seus produtos diretamente a essas lojas) - absorvem uma parcela 
de 32% do consumo de móveis abaixo de US$ 100 nos Estados 
Unidos. enquanto os canais tradicionais respondem por 27%. segun- 'Fonte: Intemational nade 

do estudo da National Retail Federation. Forum, Processed wood pro- 
ducts: the challenaina US 
rnarkel. abr.4un 19;~. 5. 10- 
31. 

Na Europa. essas redes de desconto também já estão 
difundidas, muito em função dapopularização dos gêneros RTAIDIY. FUmiture TodaY. em 

hMp:/heb.tin.iVmil-lurniture 
os quais barateiam os custos associados ao frete e a montagem. na ~or,dFumi[ure/sep97,aflC 
maioria das vezes dispensando o montador final. olol.h~mi. 
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Nos Estados Unidos, apenas uma pequena parcela de 
móveis estilo RTA é vendida através dos canais convencionais do 
varejo. A maior parcela e comercializada através de lojas de descon- 

to, home centres e lojas especializadas, que estocam para entrega 
imediata. 

Comércio O comercio mundial de móveis excedeu US$40 bilhões em 
Internacional de 1996 (ver Tabela 3b), representando um incremento significativo em 

Móveis relação ao patamar de 20 anos atrás, quando as exportações mun- 
diais de móveis de madeira, metal e plástico giravam em torno de 
US$1,5 bilhao. 

Tabela 3a 

Evolução das Exportações Mundiais de Móveis segundo os 
Principais Países - 1993195 
(Em USS Milhàes) 

PA~SES 1993 % 1994 % 1995 % 

Itália 5.797 17 6.735 20 8.366 21 

Alemanha 4.090 12 4.356 13 4.882 12 

Estados Unidos 3.309 10 3.729 11 3.806 9 

Canadá 1.693 5 2.180 6 2.620 7 

Dinamarca 1.599 5 1.786 5 2.160 5 

França 1.649 5 1.808 5 2.080 5 

China 1.083 3 1.496 4 1.765 4 

Taiwan 1.840 5 1.800 5 1.764 4 

Bélgica 1.409 4 1.499 4 1.622 4 

Suécia 850 2 1.014 3 1.391 3 

Subtotal: 10 Maiores 23.319 68 26.403 77 30.456 76 

PolBnia 581 2 895 3 1.338 3 

Reino Unido 916 3 1.109 3 1.338 3 

Espanha 553 2 729 2 1.036 3 

Países Baixos 877 3 878 3 959 2 

Malasia 568 2 769 2 916 2 

Mexico 659 2 851 2 897 2 

Indonésia 676 2 784 2 866 2 

Austria 651 2 715 2 817 2 

Suiça 629 2 646 2 778 2 

Hong Kong 569 2 709 2 T I O  2 

Total 29.996 87 34.488 100 40.171 100 

Fontes: Csil - Centre lor Indusfrial Sfudies (Milano), em Abimovsl. e Consulforia 
Jaakko Poyry 
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Tabela 3b 

Evoluçáo das Importações Mundiais de Móveis segundo os Principais Países - 
1993196 
(Em US$ Milhões) 

PAISES 1993 % 1994 70 1995 D/. 1996 % 

Estados Unidos 6.905 23 8.290 24 9.128 23 10.200 24 

Alemanha 5.007 17 5.715 16 6.584 17 6.846 16 

Japão 1.933 7 2.677 8 3.155 8 3.453 8 

França 2.474 8 2.738 8 3.206 8 3.378 8 

Reino Unido 1.614 5 1.746 5 1.915 5 2.209 5 

Canadá 1.740 6 1.912 5 1.985 5 1.951 5 

Bélgica 1.340 5 1.546 4 1.776 5 1.859 4 

Paises Baixos 1.458 5 1.611 5 1.738 4 1.841 4 

Suiça 1.386 5 1.544 4 1.857 5 1.826 4 

Austria 1.100 4 1.245 4 1.455 4 1.596 4 

Subtotal: 10 Maiores 24.957 84 29.024 83 32.799 83 35.159 83 

Federaçáo Russa 45 1 2 997 3 1.157 3 1.244 3 

Hong Kong 79 1 3 967 3 997 3 1.055 2 

Suécia 617 2 764 2 850 2 75 1 2 

Itália 537 2 582 2 699 2 740 2 

Noruega 447 2 506 1 61 1 2 651 2 

Espanha 436 1 509 1 555 1 630 1 

México 446 2 61 3 2 449 1 582 1 

Cingapura 287 1 370 1 447 1 51 2 1 

Dinamarca 294 1 359 1 443 1 473 1 

Austrália 280 1 346 1 370 1 423 1 

Total 29.543 100 35.037 100 39.377 100 42.220 100 

Fontes: Csii - Cenlre for Industrial Studies (Milano). em Abimóvel. e Consuiloria Jaakko Poyry 

Este resultado indica uma taxa média aproximada de cres- 
cimento anual extraordinária da ordem de 18% ao ano, revelando 
uma excelente perfomlanceem temos de comércio exterior. Caberia 
destacar ainda que ocornércio mundial de móveisjá atingiu montante 
comparável ao volume negociado de papel e celulose no mundo: em 
torno de US$ 58 bilhões. 

Somente três paises concentram mais de 40% das expor- 
tações mundiais de móveis: Itália, maior exportador mundial de 
móveis. Alemanha e Estados Unidos (Tabela 3a). Ademais, apenas 
cinco paises (Estados Unidos. Alemanha, Japão, França e Reino 
Unido) respondem por mais de 60% das importações (Tabela 3b). 

A Itália, que exerce a liderança na indústria, além de ser o 
maior exportador, é o pais que exibe o menor grau de dependência 
em relação ao comércio exterior de móveis, sendo competitiva em 
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todos os segmentos desse mercado. Seu grande sucesso deve-se 
ao desiqn e a qualidade de seus móveis, mas também ao preço 
competGivo de seus produtos. 

Já a Alemanha. apesar de ser o segundo maior exportador 
mundial de móveis, é pouco competitiva em certos segmentos da 
indústria e dependente de importações - principalmente de móveis 
de madeira e seus componentes - para suprir parte da demanda 
interna. 0 s  Estados Unidos revelam, tambem, grande dependência 
das importações. 

Estes números aproximados indicam que o mercado exte- 
hor de móveis concentra-se, basicamente, nos paises desenvolvi- 
dos. Não obstante. o déficit crescente no comércio exterior de muitos 
desses países (verTabela 4) tem aberto um espaço significativo para 
a penetração das exportações dos paises em desenvolvimento. Esse 
e o caso. por exemplo, de paises como China, Taiwan, Malásia, 
México e Indonésia, que em 1995 exportaram em conjunto um 
montante de US$6,2 bilhões- principalmente para os paises desen- 
volvidos -, representando aproximadamente 15% das exportações 
mundiais de móveis naquele ano. A própria indústria brasileira já 
começa a aparecer como um parceiro de alguma importância neste 
mercado, tendo exportado em 1995 o montante de US$314 milhões, 
o que representou algo em torno de 0,8% do mercado internacional 
(ver também o item "Evolução do Comércio Exterior de Móveis 
Nacionais", p. 45). Em contraste. Taiwan detem cerca de 4% do 

Tabela 4 

Evolução do Saldo Comercial de Móveis: Paises 
Selecionados - 1993195 
(Em UF$ MilhOes) 

PAISES 1993 1994 1995 

Estados Unidos (3.596) (4.561) (5.322) 
Alemanha (917) (1.359) (1.702) 

França (825) (930) (1.126) 
Suiça (711) (900) (998) 

Paises Baixos (509) (666) (898) 

Áustria (449) (530) (638) 

Reino Unido (698) (637) (577) 

Bélgica (49) (112) (116) 

MBxico 213 238 448 

Espanha 117 220 481 

Suécia 233 250 541 

Canadá (47) 268 635 

Dinamarca 1.305 1.427 1.717 

Itália 5.260 6.153 7.667 

Fonte: Csil- Cenfre for Induslrial Sludies (Milano). 
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mercado mundial de móveis, constituindo-se no terceiro maior forne- 
cedor externo de móveis para os Estados Unidos. 

A estratégia da indústria moveleira de Taiwan pode ser 
descrita, em linhas gerais, pelos itens abaixo: 

Estrutura produtiva apoiada em novas matérias-primas, principal- 
mente no desenvolvimento de móveis de metal. Como este e um 
segmento ainda pouco desenvolvido, a obtenção de patentes para 
novos estilosem metal é mais fácil quandocomparada aos móveis 
de madeira. com maior número de kt i los já 

Desenvolvimento de projetos baseados nos novos conceitos de 
funcionalidade e conforto. atendendo ainda as preocupaçóes am- 
bientais. 

Alguns fabricantes têm acordos de desenvolvimento conjunto de 
produtos (por exemplo. com a empresa sueca Ikea). 

Muitos fabricantes investem em design próprio, sendo para isso 
de vital importância um estreito relacionamento com os consumi- 
dores, na identificaçáo das tendencias de mercado. 

Alta flexibilidade da produçáo, viabilizada pela existência de mui- 
tos fornecedores de partes e componentes. 

Entre os principais produtos comercializados internacionalmente. 
destacam-se: a) móveis de quarto em metal (especialmente ca- 
mas), segmento no qual os fabricantes criaram um nicho no 
mercado internacional. com produção em pequenos volumes de 
uma grande diversidade de produtos com alto valor agregado (os 
vários estilos combinam materiais distintos, como plástico, cerã- 
mica e madeira. além do metal); b) cadeiras e mesas de escritório; 
e c) armários. incluindo os de cozinha, estantes. porta-sapatos e 
outros móveislgabinetes decorativos. 

. 0 s  móveis destinados ao comércio internacional. em geral. são 
vendidos desmontados nos padróes RTAIDIY, tornando, dessa 
forma, menores os custos do frete e da montagem. 

Principais mercados de exportação de Taiwan: Estados Unidos. 
Europa. Japão. As exportações de móveis de metal para o Japão 
representam mais da metade do total das importações japonesas 
nessa categoria. 

Ainda com relação aos novos entrantes no mercado mun- 
dial, cabe destacar alguns pontos. Anteriormente, estes paises ex- 
portavam, basicamente, madeira b ~ t a ,  que era processada pelos 
paises desenvolvidos exportadores do produto final. Até 1980. o 
comercio internacional de móveis resumia-se. basicamente. a um 
intercãmbio entre os próprios paises desenvolvidos. Entretanto, nos 
últimos anos, muitos paises em desenvolvimento capacitaram-se 
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para exportar produtos de maior valor adicionado, ou seja, móveis 

acabados, e chegaram inclusive a proibir suas exportações de ma- 
deira bruta como forma de reter uma importante fonte de competiti- 
vidade, como é o caso, por exemplo, de alguns países asiáticos como 

Indonesia, Malasia e Filipinas. 

NO que se refere aos tipos de móveis comercializados, em 

média mais de 30% do valor das importaçóes mundiais são assentos 

e cadeiras, ficando o restante para móveis diversos. Ademais, a 
particioaçãcl dos móveis de madeira gira em torno de 40% do total 

das importa,;óes, a dos móveis de metal E%, a dos móveis de plástico 

1% e a dos móveis de outras matérias-primas 3%. Cabe destacar, 

ainda, que riartes de madeira e outras matérias-primas têm um peso 

significativo. em torno de 9% do total das importações. 

Embora os custos de transporte prejudiquem o comércio 
internacional, há alguns produtos com forte demanda, como, por 

exemplo, mbveis de madeira maciça. móveis no padrão ready-to-as- 
semble (com menores custos de frete) e partes e componentes de 
móveis. 

No caso do Japão, há que se destacar a relevância das 
importações de moveis de outras matérias-primas, como bambu, 

vime, junco e outras matérias-primas (em torno de 9% do total das 
imporfaçõe~,), em sua maior parte provenientes da Indonésia e das 
Filipinas. Nc caso dos Estados Unidos, o percentual destas importa- 
ções é pequeno, enquanto na Alemanha as importações de móveis 
de madeira são menos acentuadas do que a media global, porém ha 
mais dependência das importações de móveis de metal, assentos 
com armaçã10 de madeira e partes e componentes de móveis. 

Panorama 4 realidade da indústria de móveis no Brasil vem mudan- 

Nacional do lentamente. mas ainda contrasta com o padrão internacional. 
principalmente no que diz respeito a incipiente difusão de tecnologia 
de ponta e à grande verticalização da produção nacional. 

I 

Na década de 90, a indústria investiu fortemente na reno- 
vação do parque de máquinas. principalmente em equipamentos 
importados provenientes. em sua maior parte. da Itália e da Alema- 
nha. Náo obstante. as empresas mais modernas - em geral ligadas 
ao comércio internacional - são poucas em meio a um universo muito 
grande de empresas desatualizadas tecnologicamente e com baixa 
produtividade. Além disso. como não há muitas empresas especia- 
lizada~ na produção de partes, componentes e produtos semi-aca- 
bados para móveis, a elevada verticalização da produção doméstica 
também aumenta os custos industriais. 
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Cabe destacar ainda a grande informalidade existente no 

país, especialmente no setor moveleiro, onde ela é marcante, na 
medida em que são fracas as barreiras a entrada, seja pelo lado da 
tecnologia, seja pelo lado do investimento em alguns segmentos 
dessa indústria. A informalidade gera ineficiências em toda a cadeia 
industrial, dificultando, por exemplo, a introdução de normas técnicas 
que atuariam na padronização dos móveis, assim como das suas 
partes e componentes intermediários. 

A difusão de novas matérias-primas para a confecção do 
móvel, como as madeiras reflorestáveis, em que o país teria grandes 
vantagens competitivas pela dimensão das florestas plantadas (ver 
Tabela 9), é dificultada pelos seguintes fatores: a) fácil acesso as 
florestas nativas; b) carência de fornecedores experientes no plantio 
especializado, assim como no processamento primário e secundário 
da madeira (essas últimas etapas exigem elevados investimentos na 
secagem e corte); c) baixos investimentos no projeto e no design 
moveleiro. gerando pequena demanda da indústria por novos mate- 
riais: e d) inexistente interação da indústria moveleira com o consu- 
midor final, prejudicando a identificação de novas tendências de 
mercado. 

Por exemplo. com relação ao eucalipto, são recentes os 
investimentos de empresas do setor de papel e celulose com foco na 
produção de matéria-prima (madeira serrada) para a indústria move- 
leira. Em que pesem as elevadas sinergias da produção destinada 
aos dois setores. os altos investimentos na secagem da madeira e a 
sua incipiente difusão na indústria moveleira nacional dificultam 
maiores investimentos nessa área. Além disso, a concorrência com 
produtores "informais". trabalhando em sua maior parte com serrarias 
obsoletas - gerando desperdícios no processamento da madeira em 
tora (entre 40% e 60%) -. também é um fator limitador de maiores 
investimentos no plantio e processamento da madeira reflorestável 
destinada ao setor moveleiro. 

Em relação ao pínus - madeira reflorestável já muito utili- 
zada no pais emsubstituição à araucána-. estima-seque, emvirtude 
da baixa velocidade com que vem ocorrendo o seu reflorestamento, 
a médio prazo haverá problemas de abastecimento. Em geral, as 
grandes empresas moveleiras nesse segmento são verticalizadas 
desde as fases iniciais da secagem e processamento da madeira até 
a confecção do produto final, destinado. em sua maior parte, ao 
mercado externo. O móvel de pínus teve pouca aceitação no merca- 
do doméstico principalmente pela forma como foi introduzido pela 
indústria moveleira: como um produto barato e de baixa qualidade. 

Ainda no que diz respeito a difusão de novas matenas-pri- 
mas, cabe mencionaralgumas mudanças positivas. Com relação aos 
painéisde madeira, o MDF, que jánão representanenhuma novidade 
no mercado internacional, começou a ser produzido no Brasil em 
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agosto de 1997 e hoje é utilizado apenas pelas maiores empresas 
moveleiras do pais, sendo ainda desconhecido da maioria dos pe- 
quenos e médios fabricantes. As vantagens na utilização do MDF 
sáo muitas. como. por exemplo: queda dos indices de refugo; da 
frequencia e custo de manutenção; menores custos de transporte, 
decorrentes do menor peso do produto final; além do aumento da 
velocidade operacional (ver BNDES Setorial, n. 6, p. 124). 

A difusão de novas matérias-primas na indústria certamen- 
te tera impactos positivos na qualidade do produto final e ainda no 
aumento da produtividade e na redução do preço ao consumidor. 
Além disso, o Brasil tem potencial para desenvolver importantes 
vantagens competitivas na área de produtos confeccionados a partir 
de madeira de reflorestamento: alternativa as restrições ambientais 
contra a exploração da madeira nativa, que tendem a aumentar a 
longo prazc. 

A distribuição e a assistkncia técnica são áreas que tam- 
bém podem melhorar muito no Brasil. No que se refere a distribuição, 
acredita-se que as transformações previstas no varejo nacional, 
como o aumento da concentração e a entrada de novos players 
seguindo um movimento global de intemacionalização, teráo impac- 
tos positivos sobre o setor moveleiro nacional, cabendo destacar 
entre eles o aumento da eficiência produtiva em toda a cadeia e o 
melhor ateridimento ao consumidor. 

Produção, O faturamento da indústria nacional de móveis, segundo a 
Consumo e Abimóvel, totalizou US$ 5.6 bilhões em 1997. representando um 

Emprego no deciínio acumulado de 11% em relação a 1995. O Gráfico 5 mostra 
B ras i l  a evolução do setor no Brasil, cabendo destacar a expressiva parti- 

Grdficico 5 

Mercado Brasileiro de Móveis - 1990197 

~aakko  Poyry Consullor,a. 
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cipação dos móveis de madeira na produção total. 0 s  Estados de 
São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná respondem 
por cerca de 82% da produçáo nacional, sendo que somente São 

Paulo e Rio Grande do Sul, segundo a Abimóvel, representam. 
respectivamente, 42% e 18%. 

O consumo nacional é suprido quase integralmente pela 
produção domestica, e as importações têm participação muito pe- 
quena, apesar de crescentes (ver item "Evolução do Comércio Exterior 

de Móveis Nacionais", p. 45). Os principais centros consumidores são 
as regiões Sul e Sudeste, cabendo destacar São Paulo e região do 
ABC, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Brasilia, 
bem como suas respectivas regiões metropolitanas. 

Os móveis residenciais. segundo a Abimóvel, participam 
com 60% da produção total do setor, sendo o restante de móveis 
para escritório (25%) e moveis institucionais para escolas. consultó- 
rios médicos. hospitais, restaurantes, hotéis e similares (15%). O 
único segmento que apresentou crescimento em 1996 foi o de 
moveis residenciais populares. com um aumento de 10% em relaçáo 
ao ano anterior, principalmente devido as facilidades oferecidas 
pelos crediários. A estabilização da economia incorporou ao mercado 
de moveis novas parcelas de consumidores, particularmente dos 
estratos representados pelas famílias de menor renda, o que explica 
esse crescimento. Já os segmentos de móveis para a classe media 
e de luxo declinaram. respectivamente. 5% e 10% no periodo 
1995196, assim como as vendas do segmento de móveis para 
escritório. que também sofreram queda de 10%. No período 1996197. 
a Abimovel estima que tal comportamento tenha se mantido. com 
variações nos mesmos patamares do periodo anterior. 

Em conformidade com o padrão mundial. a industna brasi- 
leira de móveis também se caracteriza pelo pequeno porte de seus 
estabelecimentos industriais: as micro e pequenas empresas, até 19 
empregados, representam em torno de 88% do total de estabele- 
cimentos registrados. 33% do emprego total e apenas 16% do valor 
bruto da produçáo industrial (ver Tabela 5).  Já as empresas de porte 
médio. entre 20 e 500 empregados, representam 12% do total dos 
estabelecimentos, 60% do emprego total e em torno de 75% do valor 
bruto da produção.Q 

A Tabela A.l (no Anexo) de indicadores financeiros mostra 
ainda que as 10 maiores empresas, pelo criterio de faturamento, res- 
ponderam apenas por 6% do faturamento total da indústria em 1996. 

O IBGE classifica a industria de móveis a partir das maté- 
rias-orimas oredominantes. As cateoorias basicas são: móveis de 
madeira (inciuindovimee junco). qu/constituern o principal segmen- 
to, com 91% dos estabelecimentos, 83% do pessoal ocupado e 72% 
do valor da produçáo (ver Tabela 6). vindo em seguida os móveis de 

' 0 s  números apresenfados 
relerem-se apenas aos es- 
tabelecimentos lormais. Não 
obstanle. cabe deslacar a 
dislorçáo provocada pela 
grande informalidade no se- 
tor. parTiculannenle em rela- 
ção as micro e pequenas 
empresas. 
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metal, com 4% dosestabelecimentos, 9% do pessoal ocupado e 12% 
do valor da produção (em conjunto, estes dois segmentos reúnem 
95% dos estabelecimentos industriais, 92% do pessoal ocupado e 
84% do valor da produção). enquanto o restante diz respeito aos 
móveis confeccionados em plástico e aitefatos do mobiliário, reunin- 
do colchoaria e persianas. 

Tabela 5 

Distribuiçâo das Empresas, do Pessoal Ocupado e do Valor 
Bruto da Produçao Industrial por Faixas de Pessoal Ocupado 
(Em O.) 

ESTRATOS NÚMERO DE TOTAL DO VALOR NUMERO 
EMPRESAS PESSOAL BRUTO DA MEDI0 DE 

OCUPADO PRODUCÃO EMPREGADOS 
INDUST~IAL POR ESTRATO 

Ate 4 Pessoas 56,9 11.5 4.2 2.8 

5-19 Pessoas 30,9 21,7 11.9 9.6 

20-99 Pessoas 10.1 32,3 313 43s 

100-499 Pessoas 2,o 28,6 43,3 195.1 

500 e Mais Pessoas 0,1 5,9 88 761,9 

Total 100,O 100,O 100,O 13,6 

Fonte: 8GE. Censo Industrial 1985. 

Tabela 6 

Distribuição das Empresas, do Pessoal Ocupado e do Valor Bruto da Produção 
Industrial por Tipo de Móvel 

SEGMENTO NUMERO TOTAL DO TOTAL DO NUMERO TOTAL DO VALOR BRUTO 
DE PESSOAL PESSOAL DE PESSOAL OAPRODUCAO 

EMPRESAS OCUPADO 0,CUPAOOI EMPRESAS OCUPADO INDUSTRIAL 
NUMERO DE (*:O) r&) (%I 
EMPRESAS 

Indústria de Móveis 

Madeira (incluindo Vime 
e Junco) 12.519 154.744 12,4 91.0 83,O 72.1 

Metal 534 16.319 30,6 3.9 8.8 12.1 

Plástico 103 2.595 25.2 0.7 1.4 1.3 

Montagem e Acabamento 42 344 8,2 0-3 0.2 0.1 

Subtotal 13.198 174.002 13.2 95 9 933 85,6 

Artefatos do Mobiliário 

Colchoaria 348 8.926 25,6 2,s 4.8 12.5 

Persianas 43 2.945 68,5 0,s 1,6 1,8 

Subtotal 391 11.871 30,4 2,B 6,4 143 

Não Classificados 170 594 3 3  1.2 0,3 0,1 

Total 13.759 186.467 13,6 100.0 100.0 100,O 

Fonte: iBGE, Censo Industrial 1985. 
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A indústria de móveis também pode ser segmentada por 

categoria de uso: residencial ou para escritório. A Tabela 7 sintetiza 

as principais caracteristicas do segmento de móveis de madeira para 
residência, as quais serão mais detalhadas em seguida. 

Em contraste com os móveis retilineos-que são lisos, sem 

detalhes sofisticados de acabamento, com desenho simples de 
linhas retas -, os móveis tomeados apresentam muitos detalhes de 
acabamento, misturando formas retas e curvilineas. O segmento de 
móveis torneados pode ser dividido em dois subsegmentos, de 
acordo com as matérias-primas utilizadas: a) o de madeiras de lei, 
que é o mais defasado tecnologicamente, revelando um elevado grau 
de heterogeneidade tecnologica e cuja antiga vantagem competitiva 
representada pelas madeiras nativas parece ter perdido eficácia num 
mundo cadavez mais preocupado com questões ambientais (empre- 
sas que outrora exportavam atualmente destinam sua produçáo 
basicamente ao mercado interno); e b) o de madeiras de reflores- 
tamento. que reijne a maior parte dos fabricantes de m6veis tornea- 
dos seriados. os quais destinam a maior parte de sua produção ao 
mercado externo (sáo empresas verticalizadas, que utilizam como 
principal matéria-prima a madeira da conifera pinus). 

Nesse segmento, atuam predominantemente empresas de 
médio porte - com faturamento anual na faixa de US$ 15 milhões -, 
como Madem (15 mil moveislmês), Leopoldo, Artefama, Toigo Mo- 
veis, Madesa. Neumann, entre outras (ver tabelas no Anexo). A 
grande maioria das empresas no segmento é de exportadoras. com 
parcela de 50% a 100% dofaturamento total referente aexportações. 

Tabala 7 

Principais Características do Segmento de Móveis de Madeira para Residência 

TIPO DE PRODUÇÃO MATERIA-PRIMA PREDOMINANTE PORTE DAS PRINCIPAL MERCADO GRAU DE 
MdVEL EMPRESAS CONSUMIDOR TECNOLOGIA 

Torneado Seriada Madeira de refloreslamento. Medias e Exporiaçào Alto 
especialmente serrado de grandes 

pinus 

Sob Madeiras de lei. em especial Micro e Mercado nacional. Baixo, 
encomenda serrado de folhosas pequenas em especial para quase 

as classes média attesanal 
e alta 

Retilineo Seriada Aglomerado Médias e Mercado nacional. Alto 
grandes em especial para 

as classes média 
e baixa 

Sob Compensado e aglomerado Micro e Mercado nacional. Médio 
encomenda pequenas em especial para 

as classes media 

Fonte: Estudo da Compeh8vidade. 
Elabora@o: BNDES. 
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Embora apreciados no mercado extemo, os móveis de 
pínus - lançados no mercado brasileiro na década de 70 - ainda 
encontram resistência no Brasil. pois sua comercialização foi preju- 

dicada pela imagem malsucedida da estréia do produto no mercado 
domestico, onde foram lançados como móveis de baixo preço, 
envolvendo pequenos investimentos em design. Além disso, apre- 
sentavam inumeras falhas na madeira, em função do manejo inade- 
quado dos reflorestamentos: ausência de desbastes e podas, corte 
precoce de árvores muito jovens e com diâmetro reduzido, assim 
como mistura de espécies. Outro fator desfavorável foi a utilização 
de tecnologia inadequada na industrialização da madeira: uso de 
equipamentos de acabamento e beneficiamento obsoletos ou adap- 

tados, despreparo nos programas de secagem e corte inapropriado 
da madeira. deixando muitos nódulos, o que poderia ser minimizado 
com emprego de tecnologia ótica. 

Apesar dessa primeira fase malsucedida, as empresas do 
setor modernizaram suas instalações industriais e passaram a pro- 
duzir móveis de pinus para o mercado extemo. Hoje, possuem 
maquinas e equipamentos mais modemos: leitoras óticas para o 
corte de pinus, prensas de alta freqüência para a montagem dos 
painéis, centros de usinagem flexíveis com controle numérico, en- 

contrando também o uso de cabine pressurizada na etapa do aca- 

bamento. Pc~de-se dizer que este é um segmento bastante competi- 
tivo da indústria nacional de móveis e que atua num mercado em que 
a concorrência se dá via preços. 

No segmento de móveis sob encomenda, cabe mencionar 
a presença de uma multiplicidade de micro e pequenas empresas. 
em geral marcenarias, cuja matéria-prima básica e a madeira com- 
pensada conjugada com madeiras nativas. Seus equipamentos e 
instalações são quase sempre deficientes e ultrapassados - o que 
gera muitas imprecisões nas medidas -, e o trabalho ainda é predo- 
minantemente artesanal. São empresas, em sua maioria, integradas, 
que detêm, inclusive. o processamento primário da madeira com que 
trabalham. Seu produto final destina-se predominantemente ao mer- 
cado doméstico. 

No segmento de móveis senados, principalmente os retilí- 
neos. encontramos as empresas mais modernas. que produzem em 
grande escala utilizando redes atacadistas nacionais como distri- 
buidores. 0 s  móveis retilineos seriados são lisos. sem detalhes 
sofisticados de acabamento e com desenho simples de linhas retas. 
Cabe destacar, por exemplo, os móveis tradicionais para quarto e 
cozinha, que se destinam a parcela da população com menor poder 
aquisitivo. 

Há empresas no segmento de móveis retilíneos seriados 
que têm linhas inteiras de produçáo com máquinas flexíveis de última 
geração com controle numérico. No entanto, esse segmento possui 
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baixa competitividade externa, atribuída principalmente ao custo 
elevado de sua matéria-prima básica: os painéis de madeira aglome- 
rada. Não obstante, esse quadro vem mudando, e hoje os preços do 
aglomerado produzido no mercado doméstico já são comparáveis 
aos do mercado internacional. Em geral, as exportações deste 
segmento são muito pequenas e destinadas, principalmente, aos 
países do Mercosul. 

Em contraste com os móveis tomeados seriados. cujo 
processo de fabricação envolve inúmeras etapas - secagem da 
madeira, processamento secundário, usinagem, acabamento, mon- 
tagem e embalagem -, o grau de especialização no segmento de 
móveis retilineos seriados é muito maior. O processo produtivoe bem 
mais simplificado, envolvendo produçáo em grande escala e poucas 
etapas: corte dos painéis, usinagem e embalagem. As etapas de 
acabamento e montagem final foram eliminadas, pois os painéis de 
madeira aglomerada jasão adquiridos com acabamento. e a monta- 
gem final do móvel e feita pelo varejista. 

Entre as empresas que atuam nesse segmento. cabe 
mencionar a Carraro (com capacidade de 300 mil móveislmês) e a 
Todeschini (com capacidade de cinco mil a seis mil móveisldia). 
Ambas estão instaladas no Estado do Rio Grande do Sul e cons- 
tituem empresas de grande porte, com faturamento anual superior a 
US$ 50 milhões e produçáo predominantemente voltada para o 
mercado interno (ver tabelas no Anexo). 

A nova tendência entre os consumidores de classe média 
sào os móveis modulares. também classificados na categoria retili- 
neos seriados. mas produzidos em módulos adaptáveis a um deter- 
minadoprojeto.'O Esses móveis, cujademandavem crescendo muito 
no Brasil. reúnem qualidade e funcionalidade. a um custo reduzido: 
permitem que o cliente aproveite melhor o espaço físico disponivel, 
adquirindo o produto em módulos pré-montados. O atendimento 
tende a ser personalizado. sendo que muitas vezes o consumidor 
também recebe orientaçáo quanto ao melhor projeto. 

Entre as principais empresas desse segmento, cabe des- 
tacar a Florense - grande exportadora, principalmente de móveis de 
madeira e de aço para residencia -. a Todeschini. a Pastore e a 
Rudnick, entre outras (ver tabelas no Anexo). 

0 s  móveis de metalpara residència são. basicamente. de 
aço tubular conjugado com outras matérias-primas, como madeira. 
vidro etc. Neste segmento. a maior complexidade dos processos 
produtivos (metalurgia) inibe a presença de pequenas empresas. 
Entre as principais empresas, cabe destacar uma: Móveis Itatiaia 

,OOsmóveismodu,aresu~ti- 
(situada no pólo de Uba). especializada em móveis de aço para ,mma,,e;ramacjpemdis. 
cozinha (cerca de 70% de sua produção), com maior faturamento finfasproporções. 
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O Estado de São Paulo - que detém cerca de 40% do 
faturarnento do setor e quase a metade do número total de es- 
tabelecimentos - concentra hoje 80% da produção nacional de 
móveis de escrito ri^.^^ A indústria paulista de móveis encontra-se 
dispersa dentro da região metropolitana. reunindo uma diversidade 
de empresas. Não obstante, cabe destacar, segundo Ferreira 
(1997a), a existência de aglomerações regionais bem definidas: a 
Grande São Paulo; e o Noroeste Paulista, que reúne os pólos de 
Mirassol e Votuporanga. 

Já nos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina 
a produção concentra-se em torno de dois pólos industriais: Bento 
Gonçalves e Flores da Cunha (Rio Grande do Sul) e São Bento do 
Sul (Santa Catarina). especializados na produção de móveis residen- 
ciais. O pólo de Bento Gonçalves está voltado principalmente para a 
fabricação de móveis retilineos seriados (de madeira aglomerada. 
chapa dura e MDF), enquanto o pólo de São Bento do Sul é 
especializado em móveis torneados de madeira maciça, especial- 
mente pinus. 

Depois de São Paulo, o Rio Grande do Sul é o segundo 
maior produtor de móveis. representando em média 20% do valor da 
produção nacional. Com 2.800 empresas -somente 100 de maior 
porte (acima de 150 empregados) -, sua produção é comercializada 
predominantemente no mercado doméstico: 18% no próprio estado 
e 75% em outras unidades da Federação. Somente 7% do valor da 
produção são exportados, representando. no entanto, uma parcela 
de 25% do total das exportações nacionais: depois de Santa Catari- 
na, é o maior estado exportador. Entre as maiores empresas do Rio 
Grande do Sul, destacam-se Carraro (cerca de 600 funcionários), 
Todeschini (cerca de 300 funcionários). Delano, Madem. Madecen- 
ter. Bertolini. Madesa. Florense, SCA e Telasul (do G ~ p o  Grendene, 
que produz móveis tubulares para dormitório e instalou outra unidade 
fabril no Nordeste). 

O município de Bento Gonçalves-maior pólo moveleiro do 
Rio Grande do Sul- representa 9% da produção nacional. destacan- 
do-se na produção de móveis populares, de madeira maciça e, 
especialmente, de aglomerados. destinados predominantemente ao 
mercado interno. 0 s  móveis residenciais (orincioaimente de cozinha 
e dormitórios) e para escritório representam, respectivamente, 65% 
e 15% da produ~ão local. O município é também um pólo exportador 
importante de móveis confeccionadas em pinus. mas a grande iiosdadossobreaindúst~a 
maioria das emoresas destina sua ~roducão Dara o mercado interno. moveleira em são Paulo e o 
A Tabela 8 apresenta algumas c~racteristic~s dos principais pólos de móveis para 

escrilorio eslão baseados 
moveleiros do pais. em estudo de campo (em 

versão preliminar, não publi- 

O Estado de Santa Catarina - maior exporiador e terceiro ~ ~ ~ $ , h ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ , " ;  
maior produtor de móveis do pais - possui mais de 900 fábricas de Fereira e Ronaldo Marques 
móveis. emprega cerca de 18 mil pessoas e contribuiu com 50% do dos Santos, da Unicamp. 
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Tabela 8 

Principais Pólos Moveleiros do Brasil 
p~ ~ 

POLD UNIDADE DA NI~MERO EMPREGOS PRINCIPAIS PRINCIPAIS 
MOVELEIRO FEDERAÇÁO DE MERCADOS PRODUTOS 

EMPRESAS 

Uba Minas Gerais 153 3.150 Minas Gerais. São Cadeiras, dormitorios, 
Paulo, Rio de Janeiro salas, estantes e moveis 

e Bahia sob encomenda 

Bom Despacho e Minas Gerais 117 2.000 Minas Gerais Cadeiras. dormitórios. 
Marlinho Campos salas. estantes e móveis 

sob encomenda 

Linhares e Colatina Espirito Santo 130 3.000 São Paulo, Espirito Móveis retillneos 
Sanlo e Bahia (dormilorios. salas) e 

moveis sob encomenda 

Arapongas Parana 145 5.500 Todos os estados Moveis relilineos. 
estofados, de escritório e 

lubulares 

Votuporanga São Paulo 350 7.000 Todos os estados Cadeiras. armários. 
estantes. mesas. 

dormitorios. estofados e 
móveis sob encomenda em 

madeira maciça 

Mirassol, Jaci, São Paulo 80 3.000 São Paulo, Minas Cadeiras, salas. 
Bálsamo e Neves Gerais. Rio de dormitórios. estantes e 

Paulista Janeiro. Parana e móveis soh encomenda em 
~ordeste madeira maciça 

Tupã São Paulo 54 700 São Paulo Mesas. racks, estantes. 
cdrnodas e móveis sob 

encomenda 

São Bento do Sul Santa Catanna 210 8.500 Exporta~ão. Parana. Móveis de pinus. sofis. 
e Rio Negnnho Santa Catanna e São cozinhas e dormitorios 

Paulo 

Bento Gonplves Rio Grande 130 7.500 Todos os estados e Moveis retilineos. móveis 
do Sul exportação de pinus e metalicos 

(tubulares) - ~ 

Lagoa Vermelha Rio Grande 60 1.800 Rio Grande do Sul, Dormitorios. salas. móveis 
do Sul São Paulo. Parana, de pinus. estantes e 

Santa Calarina e estofados 
exportação 

Fontes: STCP/Stagliorio Consultoria: Associapão da Indústria de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs): 
Sindicato das Indúslrias de Móveis de Arapongas: Sindicato das Industnas da Madeira e do Mobiliano de Linhares: 
Sindicato da lnduslna do Mobiliario e Marcenaria do Estado do Parana: Ferreira (1997a e 199ib1: e Gazeta Mercantil 
(29.01.98). 
Elaboraçao: BNDES. 

total exportado e m  1997. O principal pólo moveleiro do estado e um 
dos maiores do Brasil - Sáo Bento do Sul -constitui o maior centro 
exportador do país. com quase 40% d o  total das exportações 
nacionais. e confecciona móveis para uso residencial (cerca de  
80% da  produção), direcionados e m  sua maior parte para o mer- 
cado de  exportação: a grande maioria das empresas da  região, 
independente d o  porte. opera com exportações, e m  contraste com 
o pólo de  Bento Gonçalves, acima mencionado. Existem empresas 
excluçivamente exportadoras, que trabalham, em sua maior parte, 
sob encomenda, especialmente as pequenas e micro. Entre as 
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principais empresas de São Bento do Sul, cabe destacar Artefama. 
Rudnick. Neumann, Leopoldo, Zipperer. Weiherman, Serraltense e 
Três Irmãos. 

Outros pólos encontram-se em estágio de desenvolvimen- 
to no Ceara, na Bahia (Recôncavo, Feira de Santana e Teixeira de 
Freitas) e no Paraná (Guarapuava). 

0 s  canais de distribuição utilizados pela indústria moveleira Distribuição 
nacional variam, em geral, com o porte das empresas e o mercado 
consumidor que visam atingir. As de pequeno porte são caracteriza- 
das pela produção de móveis sob medida, em que a venda é 
realizada diretamente ao consumidor final, podendo haver como 
intermediário um arquitetoldesigner de ambiente interno. enquanto 
as de médio e grande portes possuem, em geral, representantes. 
responsáveis pela venda de seus produtos para os grandes dis- 
tribuidores e lojas, cabendo destacar Casas Bahia, Arapuá. Ponto 
Frio, Disapel, Domino, entreoutras. Os representantes não possuem, 
em geral, um vinculo formal com a empresa e são remunerados por 
comissões pré-negociadas. Algumas empresas de grande porte 
diferenciam-se por possuirem franauias em arandes centros consu- . . 
midores. como é o caso da ~lorense. 

As empresas de produtos mais sofisticados procuram ofe- 
recer um s e ~ i ç o  de atendimento personalizado. estabelecendo lojas 
próprias ou franqueadas. Muitas vezes, a produção é terceirizada a 
pequenosfabricanteslmarceneiros, e a contratantese responsabiliza 
pela montagem final e pelo projeto, o que é uma característica típica 
das empresas que produzem para escritório. 

No mercado externo. o canal de comercialização mais 
difundido é o contato direto com os importadores (distribuidores) de 
outros países - muitas vezes responsáveis pelo projeto -, ao passo 
que as novas formas de promoção de vendas, como catálogo, correio 
e Internet, ainda são pouco difundidas no Brasil. 

A dinâmica da modernização tecnológica na indústria de Fatores de 
móveis origina-se em grande parte das inovaçóes de produto, atra- Competitividade: 
vésda utilização de novos materiais, como também do aprimoramen- Matérias-Primas, 
to do design. Atualmente, entre as matérias-primas mais utilizadas Tecnologia, 
pelo setor moveleiro no Brasil. cabe destacar: Mão-de-obra e 

Design 
madeiras maciças, como pinus (proveniente de florestas planta- 
das) - o eucalipto ainda é pouco difundido - e várias madeiras de Matérias-primas 
lei. como mogno. cerejeira, imbuia, cedro, cedrinho. virola e sucu- 
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12~evido as crescentes res- 
Iriçóes de caráler ambienlal 
ao uso de madeiras de lei. 
Iem aumentado muito a im- 
poríancia. no comercio inler- 
nacional. das madeiras de 
relloreslamento comopinus. 
eucaiipto e seringueira. A 
norma 150-I4000 devera in- 
troduzir restrições extrema- 
mente severas ao uso de 
madeiras de lei. 

pira; segundo a Jaakko Poyry Consultoria, o consumo nacional de 
madeira serrada nativa da AmazOnia é da ordem de 7.4 milhóes 
de m3 (ilcluindo outros setores como construção civil). enquanto 
o de madeira serrada de pinus está em tomo de 4.4 m3; 

compensados, chapas duras e painéis de madeira aglomerada - 
os paineis de MDF já são utilizados por expressivo número de 

empresas de grande e médio poites (o consumo nacional de 

painéis aglomerados alcançou 1,4 milhão de m3 em 1997); e 

diversos revestimentos: lâmina de madeira, papéis, laminados 
plasticos, PVC, tintas e vernizes, tecidos, entre outros. 

No que diz respeito as madeiras maciças, observa-se uma 

grande carência de fornecedores especializados no processamento 
(pimário e secundário) da madeira serrada destinada a indústria de 
móveis, sendo o fornecimento no Brasil bastante irregular e de baixa 
qualidade, com forte presença de pequenas serrarias, com máquinas 
obsoletas e grande desperdicio de matéria-prima. Isso é verdade 
tanto para madeiras nativas como para madeiras reflorestáveis: o 

pínus-com utilização já bem difundida no Sul do país-e o eucalipto, 
que vem sendo introduzido há pouco tempo na indústria moveleira 
nacional. Muitos fabricantes de móveis de pinus, inclusive, são 

integrados para trás, com o plantio da madeira. a fim de garantir o 

fornecimento e a qualidade da madeira consumida. 

Em relação as florestas plantadas, o Brasil tem potencial 
para ser bastante competitivo. em função do baixo custo de sua 
madeira de reflorestamento. Além disso. esse é um mercado com 
excelentes perspectivas, em vista das atuais restrições ambientais 
ao comercio internacional de madeiras nativas e ao elevado custo 
financeiro das florestas nativas brasileiras.'" 

O baixo custo das madeiras de reflorestamento no Brasil 
relacona-se. principalmente. aos seguintesfatores: a) clima adequa- 
do ao rápido crescimento das florestas plantadas - em geral, entre 
12 e 14 anos. contra o período médio de corte de 50 anos nos climas 
temperados; b) tecnologia florestal dominada; e c) extensas áreas 
dispc,niveis. Desse modo, o pais desfmta de uma fonte importante 
de competitividade no mercado internacional representada pelo bai- 
xo custo de sua madeira de reflorestamento. Não obstante, há 
necessidade de melhoraro manejo florestal da madeira destinada ao 
setor moveleiro, uma vez que atualmente grande parte das florestas 
plantadas do Brasil é manejada visando exclusivamente a produção 
de fibra de celulose e a outros usos. como a produção de carvão 
vegetal para a sidemrgia, que vem sendo progressivamente aban- 
donada devido as crescentes restrições ambientais. Para o uso final 
em móveis. as arvores devem sofrer desbastes periódicos. tendo em 
vista a diminuição do numero de nós da madeira. 
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cabeia 9 

Area Plantada com Pínus e Eucalipto no Brasil - 1996 

ESTADO EUCALIPTO P~NUS TOTAL 

Minas Gerais 1.535.750 143.407 1.679.1 57 

Sáo Paulo 574.150 202.012 776.1 62 

Paraná 54.150 605.1 30 659.280 

Santa Catarina 41.550 348.960 390.510 

Bahia 196.360 86.349 282.709 

Rio Grande do Sul 112.990 136.800 249.790 

Outros 405.850 167.502 573.352 

Total (hectares) 2.920.800 1.690.1 60 4.610.960 

Fonte' SBS/1996. 

0 s  grandes fornecedores de madeira serrada plnus estão 
localizados principalmente no Parana e em Santa Catarina - maior 
estado exportador de móveis do Brasil. As maiores dificuldades 
encontradas pelas empresas moveleiras que adquirem a madeira 
serrada pínus de terceiros referem-se a sua baixa qualidade, como. 
por exemplo. entre outras: a) alta incidência de nós; 6) problemas 
relacionados com a secagem (teor de umidade e rachaduras): e c) 
problemas relacionados com o desdobro (desbitolamentos). Tais 
deficiências são oriundas do manejo inadequado das florestas plan- 
tadas e da pulverização da produção em um grande número de 
pequenas serrarias. utilizando equipamentos obsoletos. 

No que se refere ao eucalipto, algumas empresas brasilei- 
ras - especialmente do setor de papel e celulose, que já possuem 
grandes extensões de florestas plantadas - estão investindo no 
fornecimento de subprodutos para as indústrias de móveis e de 
constniçâo. Cabe destacar, entre os principais exemplos: madeira 
serrada, roliços, cavacos. laminados, lâminas aparentes, pisos. lam- 
bris e painéis de eucalipto. Já existem projetos no Brasil em estágios 
avançados para a produção de eucalipto destinado a indústria mo- 
veleira: tanto pelo ladodo domínioda tecnologia da madeira (seleção 
de espécies apmpriadas13 - existem mais de 500 -. técnicas de 
clonagem. elevados investimentos na secagem e processamento da 
madeira. entre outros) como pelo lado do desenvolvimento de proje- 
tos de móveis, principalmente em conjunto com os centros tecnoló- 
gicos do setor (ver item "Centros de Formação de Mão-de-obra e 
Desenvolvimento de Tecnologias", p. 39). Muitos desses projetos 
destinarão. inclusive. grande parte da produção de subprodutos em 
eucalipto ao mercado externo. 

Atualmente, já são encontrados alguns móveis confeccio- 
nados em eucalipto no mercado interno, como, por exemplo, na 
estrutura interna de estofados, cõmodas e armários, nas laterais de 
gavetas e na fabricaçáo de jogos de mesas. Entretanto, a madeira 

' 3 ~  espécie de eucaliplo 
deve ser selecionada a partir 
da sua aplicação, uma vez 
que a densidade, a colom- 
ção e a padronagem da ma- 
deira variam com a especie: 
desde tons claros (quase 
brancos). passando pelo 
vermelho escuro. ate pa- 
dróes composlos por tons 
claros e escuros numa mes- 
ma peça. Ademais, a vana- 
cao de densidade enlre as 
o lerentes espeoes de euca. 
l!plo ongtna mal5 de 50 18pos 
d!cbnlos de produlos Ases- 
pecies selecionadas variam. 
por exemplo. se a madeira e 
destinada a caixotaria. pai- 
neis colados. madeira aoa- 
renlo. es!r~~r~ras~nrernas ia. 
msnaçãn. moiouras, c a k .  
lhos. entre oulros. 
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pode ser utilizada em muitas outras aplicações. desde a forma 

aparente. como madeira macica - já que o eucalipto tratado admite 
tingimento e verniz, aproximando-se do "padrão mogno" - até em 
lâminas nobres revestindo paineis. Esta é uma tendênciaque deverá 
crescer e introduzir mudanças significativas no perfil da indústria 
brasileira de móveis. 

Entre as empresas com projetos nessa área. destacam-se 
a Aracruz Celulose. a Flosul (do Grupo Renner), com seis mil 
hectares de floresta de eucalipto, a Klabin, com 33 mil hectares, e a 

CAF Santa Bárbara (reflorestadora do Grupo Belgo-Mineira), com 
126 mil hectares, as quais fabricam produtos distintos. variando 
desde aqueles de madeira sólida (serrada e pre-cortados) até paineis 
de madeira. A Aracnize a CAF Santa Bárbara, porexemplo,fabricam 
somente produtos de madeira sólida, enquanto a Flosul produz o 
eucaiyptus gluedpanel- painel maciço. com densidade superior ao 
de píiius, a partir dacolagem lateral de pequenas peças de madeira 
(sarrafeados). A Klabin fornece apenas matéria-prima para serrarias 
e Iaminadoras, mas a empresa tem dado especial atenção ao uso 
adeq~~ado por seus clientes das toras de eucalipto. 

Do ponto de vista empresarial, há inegaveis sinergias quan- 
to ao uso múltiplo das áreas plantadas. Além disso, sob o aspecto 
do comércio internacional. o mercado de eucalipto reúne algumas 
caracteristicas que o fazem particularmente lucrativo. Diferentemen- 
te do mercado internacional de pínus (segmento softwood) - com- 
modi!ycuja comercialização se dá em grandes volumes -. o mercado 
de eucalipro (segmento hardwooa) é caracterizado por pequenos 
volumes de produção, alta qualidade e, portanto. preços de venda 
mais elevados. Alem disso. o eucalipto pode ser utilizado em mais 
aplicações que o pinus. como na construção civil (pisos e assoalhos. 
esquadrias. madeiras estrutural e decorativa), pallets. postes. entre 
outras. 

Os painéis de madeira. incluindo compensados, aglomera- 
dos echapasdefibrascomprimidas, ondese insere o MDF. são muito 
utilizados no segmento de móveis retilíneos seriados. Em que pese 
ofatode essesegmentoser umdos mais modemos tecnologicamen- 
te na indústria de móveis nacional, sua baixa competitividade exter- 
nal4 é atribuida, entre outros fatores, ao elevado custo de sua 
matéria-prima básica: painéis de madeira aglomerada. 

O elevado preço dos painéis de madeira aglomerada no 
Brasil - entre 10% e 15% acima do nível internacional - explica-se 
principalmente pelos seguintes fatores: a) elevada estrutura de cus- 
tos da indústria nacional, pois o aglomerado no Brasil e feito exclu- 

14~sexportapóesdemóveis sivamente com extratos de madeira virgem, enquanto no resto do 
retilineosse~adossáomui~o mundo são utilizados resíduos de madeira: b) elevado grau de 
pequenas e destinadas. prin- 
cipalmente. aos paises do 

concentração industrial; c) defasagem tecnológica de algumas em- 
M?rcosul. presas; e a) oferta limitada. Apesar dealguns investimentos emcurso 

36 Panorama do Selor Moveleiro no Brasil 



para expansão da produção, estima-se que o mercado de aglome- 

rados no país - matéria-prima ainda insubstituivel na indústria de 
móveis -continuará a ser atendido de forma insuficiente pela produ- 
ção doméstica, especialmente nos segmentos que utilizam painéis 
revestidos (ver BNDES Setorial, v. 6, p. 127). 

No que se refere ao MDF, são recentes os investimentos 

destinados a sua produçáo. refletindo o incremento da demanda 
doméstica, principalmente da indústria moveleira. Hoje há apenas 
duas empresas produzindo painel de MDF no Brasil: a Duratex, cuja 
produçáo começou em meados de 1997, e a Tafisa. pertencente ao 
grupo português Sonae. cuja produção esta prevista para iniciar em 
agosto de 1998. Quando ambas as fábricas estiverem operando com 
plena capacidade, estima-se que o Brasil, de grande importador 
(principalmente do Chile e da Argentina), passara a exportador de 
painéis de MDF (a Duratex já exporta cerca de 20% da sua produ- 
ção). Os principais mercados externos apresentam taxa média de 
crescimento em torno de 15% ao ano. 

A utilização de MDF na indústria moveleira nacional vem 
crescendo rapidamente. principalmente nas grandes e médias em- 
presas do setor, havendo estimativas de que o consumo doméstico 
atual, da ordem de 140 mil rn3, passe a 300 mil m3 no final deste 
século (mesmo assim, ainda abaixo do patamar internacional). A 
introdução de MDF na fabricação de móveis retilíneos requer inves- 
timentos em novos equipamentos, mas elimina algumas etapas do 
processo produtivo anterior. envolvendo o aglomerado. Nas empre- 
sas que utilizam predominantemente painéis de madeira, o MDF foi 
introduzido para substituir detalhes até então feitos em madeira 
maciça. A estrutura produtiva dessas empresas não é facilmente 
adaptável a introdução do MDF. 

Os fornecedores de equipamentos para a indústria de Tecnologia 
móveis são predominantemente nacionais para as linhas não-inte- 
gradas. Não obstante. no que se refere aos equipamentos para as 
linhas integradas, a produção nacional de máquinas ainda não 
acompanha o nível tecnológico dos produzidos no exterior, es- 
pecialmente na Itália e na Alemanha. no que diz respeito a precisão 
e a ~rodutividade. 

A grande importação de equipamentos modernos após a 
abertura da economia (ver item "Indicadores de Modernização da 
Indústria Moveleira Nacional", p. 42) possibilitou a incorporação de 
novas tecnologias a algumas empresas nacionais. com resultante 
incremento da produtividade -tanto pelo aumento da produção como 
pela redução dos custos industriais - e da qualidade. 
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A maioria das médias e grandes empresas de São Bento 
do Sul e Bento Gonçalves possui atialmente maquinas e equipamen- 
tos de última aeracáo. dotados de controladores numéricos comDu- 
tadorizados (CNC): Nas grandes empresas de móveis para escritório 
em Sào Paulo também houve arandes investimentos na adocão de 
CNCs, cuja introdução tem sido feita em pontos estratégicos das 
empresas, paralelamente ao treinamento da mão-de-obra e ao de- 
senvolvimento de capacidade gerencial. 

Não obstante, cabe enfatizar a grande diversidade no grau 
de atualização tecnológica das empresas moveleiras. Como se trata 
de manufatura, em que o produto final é a reunião puramente 
mecâriica de partes, a modernização das plantas pode ser feita em 
deterniinada etapa do processo produtivo. Em decorrência, as varias 
etapas do processo produtivo revelam diferentes graus de atualiza- 
ção tecnológica, em que equipamentos mais antigos convivem ao 
lado de outros mais modernos e sofisticados. O investimento. oor- , , 
tanto, é divisível. permitindo que maquinas de diferentes gerações 
convivam lado a lado. Esta é uma característica mais acentuada nos 

segmentos de móveis torneados e para escritório, enquanto no 
segmento de móveis retilíneos a produção aproxima-se mais de um 
processo contínuo, o que exige a modernização conjunta de todas 
as etapas. 

No segmento de móveis de pínus, por exemplo, cujo pro- 
cesso de fabricação envolve inúmeras etapas. incluindo a prepara- 
ção da matéria-prima básica, ou seja, a secagem e o processamento 
da madeira, e a fabricação do móvel propriamente dita, o que 
abrange usinagem, acabamento, montagem e embalagem do produ- 
to final, podem ser identificados alguns gargalos, entre os quais cabe 
mencionar como principais as etapas de preparação da madeira e 
de acabamento do móvel. Muitas empresas possuem inclusive plan- 
tios próprios de pinus, visando garantir o suprimento adequado de 
qualidade da sua matéria-prima. Ademais, os niveis de acabamento 
- proc'ssso fundamental na determinaçáo da qualidade dos produtos 
- e usinagem são tecnologicamente inferiores aos apresentados 
pelos europeus, considerando empresas do mesmo porte. 

Com relação aos móveis retilineos. cuja matéria-prima 
básica são os panéis de madeira reconstituída (como o aglomerado 
e o MDF), os recentes melhoramentos nos revestimentos desses 
painéis (externos a indústria moveleira) contribuíram para o aumento 
da qualidade do acabamento final do móvel retilineo. 

Ainda no que diz respeito ao segmento de painéis, a 
tendência mundial é de que essa indústria já os forneça pré-cortados 
nas especificaçóes do produtor de móveis. No caso do Brasil. isso 
contribuiria para diminuir uma das principais deficiências da indústria 
naciorial: a grande veriicalização dos processos produtivos. atribuída 
em parte a carência de fornecedores especializados em partes e 
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componentes de moveis. A grande verticalização da produção con- 
tribui para o baixo grau de especialização das indústrias, ou seja, 
numa mesma planta desenvolvem-se inúmeros processos produti- 
vos e obtém-se uma multiplicidade de produtos, com menor eficiência 
e em escalas reduzidas. 

0 s  principais centros destinados a formação de mão-de- Centros de 
obra e ao desenvolvimento tecnológico da indústria moveleira no Formação de 
Brasil estão localizados em alauns dos ~ r i nc i~a i s  ~ó los  moveleiros. Mão-de-obra e 
todos geridos pelo Serviço Nacional de ~ i r e n d i z a ~ e m  lndustriai 
(Senai), destacadamente: de Tecnologias 

Fundação de Ensino. Tecnologia e Pesquisa (Fetep). de São 
Bento do Sul (Santa Catarina); 

Centro Tecnológico do Mobiliário (Cetemo). de Bento Gonçalves 
(Rio Grande do Sul); e 

Centro Tecnológico da Madeira e do Mobiliário (Cetmam). de São 
José dos Pinhais. na região metropolitana de Curitiba (Paraná). 

A Fetep, instituída em 1975 pelas empresas moveleiras de 
São Bento do Sul, passou a ser gerida pelo Senai a partir de 1995. 
Hoje. o SenaiIFetep atua nas seguintes atividades. envolvendo ou- 
tros setores, além do moveleiro: a) aprendizagem industrial e cursos 
profissionalizantes. reunindo trabalhadores custeados por empresas 
locais e candidatos a emprego na indústria nas idades de 14 a 18 
anos; b) treinamentos operacionais específicos, destinados A prepa- 
ração de operários qualificados ou semiqualificados em aspectos 
teóricos elou práticos; c) cursos técnicos (formais) de segundo e 
terceiro graus (em associação com a Universidade para o Desenvol- 
vimento do Estado de Santa Catarina). atendendo as indústrias dos 
setores rnoveleiro e metalúrgico da região; e d) assistência técnica e 
convênios tecnológicos com empresas da região, envolvendo a 
utilizaçi3o do laboratório de ensaios para madeira e moveis. 

O SenailCetemo, fundado em 1983, conta com dois mil 
alunoslano, oferecendo cursos profissionalizantes e de formação 
superior. em convênio com a Universidade de Caxias do Sul e com 
o Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário (Sindmó- 
veis). Outro destaque do SenaiICetemo foi a criação do Núcleo 
Nacional de Apoio ao Design. em operação desde julho de 1997, no 
âmbito do Programa Brasileiro de Design. 

O Centro tem ainda convênios com empresas para o 
desenvolvimento conjunto de produtos, envolvendo pesquisa aplica- 
da em novos materiais. com o objetivo de utilizar madeiras alternati- 
vas e reflorestáveis na produção de móveis. como, por exemplo, o 
eucalipto. o cinamomo, a grevilha e a uva-japão. Cabe destacar os 
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convênios com a emmesa chilena Masisa na utilizacâo do MDF e 
com a Flosul, do Grupo Renner, na utilização deeucalipto, este ultimo 
envolvendo o desenvolvimento de secagem da madeira, colagem 
dos painéis, usinagem e acabamento dos móveis. Desse proleto 
participaram 10 empresas moveleiras do Rio Grande do Sul, entre 
as quais a Artesano, a Politomo, aTremorim. a Luneli, entre outras. 
Há ainda convênios internacionais: com o Canadá (há nove anos). 
que possui um grande centro tecnológico de processamento da 
madeira, e com a Espanha (em perspectiva). 

O SenailCetmam, criado há poucos anos em convênio com 
o estado alemão de Baden (Wufttemberg), que mantém constante- 
mente dois técnicos no Brasil, desenvolve atividades semelhantes 
aos dois centros anteriores e, assim como o SenailCetemo. vem 
empreendendo estudos avançados de aproveitamento de eucalipto 
como matéria-prima. 

No que se refere ao desenvolvimento tecnológico para 
viabilização do uso do eucalipto. grande parte das empresas produ- 
toras (ver item "Matérias-Primas". p. 33) tem convênios com os 
centros tecnológicos do setor e com outras instituições de pesquisa. 

A reflorestadora do Grupo Belgo-Mineira (CAF Santa Bár- 
bara). por exemplo. mantém convênios para pesquisas. melhora- 
mentos genéticos. manejos florestais e combate de pragas com o 
Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais (Ipef), da Universidade de 
São Paulo. e com a Sociedade de Investigações Florestais (SIF), da 
Universidade Federal de Viçosa, já tendo sido desenvolvidos. em 
conjunto com essas instituições. 20 clones de mudas consideradas 
perfeitas para o eucalipto utilizado em móveis. Além disso, para obter 
uma secagem adequada da madeira, a empresa firmou outro convê- 
nio com a Universidade de Hohenheim. da Alemanha. e hoje utiliza 
uma estufa solar computadorizada. com capacidade para tratar até 
140 n13 de madeira por vez.'5 

Da mesma forma. a Flosul desenvolveu, em conjunto com 
o SenaiICetemo, um método de secagem altificial rápida, em estufas 
italianas, o que retira do eucalipto os seus defeitos mais conhecidos 
e impedeque a madeira rache ou empene. tornando-a estável, densa 
e pesada. 

Design A competitividade da indijstria moveleira depende não 
somente da eficiência dos processos produtivos. mas também da 

I5osislema dese*lgemdo qualidade. do conforto, da facilidade de montagem e. sobretudo, do 
eucaliplo implantado utiliza- design dos móveis. A utilização de novos materiais, os novos tipos 
se deinsola@od'reh e 'On- de acabamento e o designconstituem as principais atividades inova- trolada. com complemenla- 
cão energéiica através de doras na indústria. ou seja. a mais importante fonte de dinamismo 
agua quente. tecnológico origina-se da inovação dos produtos. uma vez que as 
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tecnologias de processo estão consolidadas e difundidas e as mu- 
danças tecnológicas são incrementais. 

As inovações que surgem do desenvolvimento de um novo 
design envolvem diversos aspectos, dentre os quais se destacam, 
entre outros: a) a diminuicão do uso de insumos (materiais e ener- 
géticos); b) a queda do número de partes e peças envolvidos num 
determinado produto; e c) a redução do tempo de fabricaçáo. Ou seja, 
design é mais que um avanço na estetica, pois significa também o 
aumento da eficiência global na fabricaçáo do produto, incluindo 
práticas que minimizem a agressão ao meio ambiente. Sabe-se, por 
exemplo, que nos NICs asiáticos o design vem desempenhando um 
papel central na reduçáo dos custos de produção, através da simpli- 
ficação do processo de fabricação, da diminuição do número de 
partes e peças e da substituição de materiais. 

No Brasil, onde ainda predominam cópias modificadas dos 
modelos oferecidos no mercado internacional. poucas empresas 
possuem um departamento de design formalmente constituído. No 
caso das que exporiam móveis de pínus. o design é. na maior parte 
das vezes. determinado pelos importadores, e em geral as empresas 
projetam protótipos que são submetidos aos revendedores. 

Uma iniciativa que vem se revelando bem-sucedida é o 
Programa Brasileiro do Design. que reúne diversas instituições go- 
vernamentais e associações ligadas ao setor rnoveleiro e vem de- 
senvolvendo vdrios projetos na área. dentre os quais caberia des- 
tacar: a) o Prêmio Brasileiro em Design de Móveis. que reuniu cerca 
de 600 participantes nos dois anos de sua edição; e b) o Núcleo de 
Design do Mobiliário e o Manual de Desenvolvimento de Produtos, 
ambos desenvolvidos pelo SenailCetemo, com o objetivo de asses- 
sorarempresas de todo o Brasil. principalmente as pequenas e micro, 
que em geral não dispõem de recursos para a contratação de um 
designer. 

Outro programa governamental de incentivo ao design 
(Programa São Paulo Design) vem desenvolvendo um trabalho de 
classificação de diversas espécies de madeiras. tanto nativas quanto 
provenientes de reflorestamentos. que podem ser utilizadas para a 
confecção de móveis. São relacionadas informações sobre as re- 
giões de ocorrência e as principais caracteristicas das madeiras (cor. 
densidade. além de dados sobre sua resistència mecânica e biológi- 
ca). Outro projeto semelhante (Madeira em Design), desenvolvido 
pelo Ibama e pelo SenaiIDF, também procurou incentivar o uso de 
novas madeiras para a fabricaçáo de móveis, através da clas- 
sificação de diferentes espécies de madeiras nativas. 

Entretanto, é consenso que o design não avançará no tamb8m:FiesP etalg 
Estrategia empresarial e de- Brasil se náo se tornar parte integrante e forte das estratégias do ,ign, se,iepapeE, Desenho 

setor privado.I6 Além disso. no setor rnoveleiro. em que predominam 1ndusf"al. jan. 1997, n. 1s. 
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pequenas e m&Iiasempresas, a fonaçãode redes e centros regionais 
de designe o incentivo a cooperação tomam-se imprescindíveis, uma 
vez que a pequena empresa muitas vezes não pode ter o seu próprio 
depanamento de design, mas poderia, em um esforço coletivo. ter 
mais capacidade de melhorar o desenho de seus produtos. 

Indicadores de Madécadade 90, a indústria de móveis investiu fortemen- 

Modernização te na renovação do parque de máquinas, principalmente em equipa- 
mentos importados provenientes, em sua maior parte, da Itália e da da Indústria Alemanha. Foram ainda elevados os investimentos em automação e 

Moveleira controle de qualidade, os quais se fizeram acompanhar do aumento 

Nacional da escala de produção das principais empresas do setor e do 
incremento da profissionalização de suas administrações. Não obs- 
tante. o processo de modernização ainda se encontra muito restrito 
as grandes e médias empresas do setor. 

Recente estudo da Unicamp [ver Ferreira (1998)], baseado 
em pesquisii de campo, traça o perfil dos investimentos entre 1996 e 
1997 em alguns pólos moveleiros selecionados (ver Tabelas 10 e 11). 

Cabe destacar que a grande maioria das 155 empresas da 
amostra realizou elevados investimentos no período. Especialmente 
com relação ao pólo de Bento Gonçalves, todas as 33 empresas 
selecionadas realizaram investimentos nos ultimos dois anos. e em 
50% delas o montante investido foi superior a R$ 500 mil por 
empresa. O segundo pólo moveleiro em investimentos é o de São 
Bento do Sul. onde, assim como em Bento Gonçalves, aproximada- 
mente 30% de suas empresas realizaram investimentos superiores 
a R$ 1 milhão. 

Tabele 10 
Investimentos nos Pólos Moveleiros do Brasil - 1996197 
(Em %) 

INVESTIMENTOS POLOS 

Miras101 Votuparanga Sao Ub& Anpongas São B e m  Bento 
Paulo do Sul Gon~alves 

Acima de R$ 1 milhão 16 10 15 1 O 5 29 30 

De R$500 mil a R$1 milháo 5 5 10 O 8 14 22 

De R$250 mil a R$500 mil 16 5 O 36 11 14 O 

De R$100 mil a RS250 mil 21 1 O 15 18 35 14 15 

Menos de R$100 mil 32 47 40 18 33 22 33 

Investiram 90 77 80 82 92 93 100 
Não Investiram 1 O 23 20 18 8 7 O 

Total 1 O0 100 100 100 1 O0 100 1 O0 

Fonte: Feneira (1998). 
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Tabela 11 

Pólos Moveleiros do Brasil: Renovaçáo do Parque Industrial - 1996197 
(Em %) 

RENOVACÃO P ~ L O S  

Mirassol Votuporsnga Sao Paulo Ubh Arapongas Sáo Bento Bento 
do Sul Goncalves 

Menos de 3% 5 19 5 O 8 7 9 

De3%a 10% 16 24 20 O 24 36 31 

De 10% a 30% 32 5 20 55 38 36 36 

Acima de 30% 37 29 35 27 22 14 24 
Investiram 90 77 80 82 92 93 1 00 
Náo Investiram 1 O 23 20 18 8 7 O 

Total 1 O0 1 O0 100 1 O0 1 O0 1 O0 1 O0 

Fonte: Ferreira (1998) 

Na Tabela 11 podemos constatar ainda o elevado indice 
de renovação de máquinas e equipamentos na indústria brasileira de 
móveis, merecendo destaque os três pólos localizados no Estado de 
São Paulo (Mirassol. Votuporanga e Grande São Paulo), onde apro- 
ximadamente 113 das empresas selecionadas renovaram pelo me- 
nos 30% dos seus equipamentos nos ultimos dois anos. Nos pólos 
de Mirassol. Votuporanga e São Paulo, a maioria dos investimentos 
foi inferior a R$ 100 mil por empresa, sendo realizados em geral por 
pequenas e microempresas. 

As empresas do pólo de Votuporanga realizaram, segundo 
Ferreira (1 997b), uma grande reestmturação produtiva nos úitimos dois 
anos. O montante de investimento médio das grandeslmédias empre- 
sas chegou a R$1 milhão, enquanto nas pequenas o total investido foi, 
em média, de R$100 mil, o que representou uma renovação da ordem 
de 50% dos equipamentos existentes. As empresas que mais inves- 
tiram foram as do segmento de móveis retilineos seriados. 

No pólo de Mirassol. o investimento das empresas líderes 
foi deaproximadamente R$2 milhões nos últimos dois anos, enquan- 
to o das médias se situou entre R$ 250 mil e R$ 500 mil e o das 
pequenas ficou em torno de R$ 50 mil. De modo geral. segundo 
Ferreira (1997a). a renovação de máquinaslequipamentos nesse 
pólo foi, em média, de 40%. 

Nos pólos de Ubá e Arapongas, os investimentos realiza- 
dos pelas empresas da amostra concentraram-se entre R$ 100 mil 
e R$500 mil, e na maioria dos casos foram executados por médias 
empresas. 

No que se refere as importações de maquinário, o montante 
atingiu US$ 93 milhões em 1997. O Gráfico 6 mostra a evolução 
dessas importações a partir de 1990, cabendo destacar o expressivo 
crescimento no período: taxa média de 40% ao ano entre 1990 e 
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Gáfico 6 

Evolução das Importações Brasileiras de Máquinas 
Moveleiras - 1990197 

I Fonte: Secex 

1997. Em contraposição, as exportações situaram-se no patamar de 
US$ 10 milhões, com tendência declinante no período considerado 
(ver Gráfico 7). 

Segundo estimativas da Abimovel, o setor planeja investir 
nos próximos cinco anos o montante de US$ 500 milhões em 
máquinas e equipamentos nacionais e importados. A previsão de 
importação de maquinário é da ordem de US$ 170 milhões (com 
maior concentração nos próximos dois anos), enquanto o inves- 
timento estimado em máquinas nacionais para os próximos cinco 
anos está em torno de US$330 milhões. 

A participação do Sistema BNDES nos investimentos do 
setor moveleiro, que se encontra descrita no Gráfico 8, atingiu o 
montante acumulado de US$180 milhões entre 1990e maiode 1998, 
destacando-se o grande incremento dos financiamentos a partir de 

GrSfico 7 
Evolução das Exportações Brasileiras de Máquinas 
Moveleiras - 1990197 
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Gráfico 8 

Evolução dos Financiamentos do BNDES ao Setor Moveleiro 
Nacional - 1990198 

Fonte: BNDES. 
aDados ale maio. 

1997, o que deverá se repetirem 1998. conforme indica o acumulado 
até maio. O financiamento médio também cresceu no periodo. alcan- 
çando cerca de US$160 mil por empresa em 1997. 

Outro aspecto a ser considerado no que tange a modern- 
ização do setoré o lento processo de desverticalizaçSo da produção 
no Brasil. Atualmente. ainda é muito comum a oroducão de madeira 
serrada nas serrarias,cabendo à indústria moveleira iodas as etapas 
intermediarias, como a secagem e o pré-processamento da madeira. 
até a fabricação do móvel propriamente dito. Essa forma de organi- 
zação da cadeia industrial claramente insere várias ineficiènciaç de 
escala em todo o processo. 

Não obstante. a progressiva terceirizaçáo de etapas da 
produção moveleira somente será possível a partir da normatização 
técnica. o que vem constituindo um processo lento. dificultado. 
inclusive. pela grande informalidade do setor. Entre os efeitos posi- 
tivos do incremento da normatização. caberia destacar um maior 
entrosamento entre os produtores tanto de móveis quanto de partes 
e componentes para móveis. 

0 desempenho da balança comercial do setor moveleiro EVOIUÇ~O do 
tem sido muito favorável. particularmente em função da boa perfor- Comér~jo 
mance das exportações. que deram um salto no inicio da atual 
década, passando de US$ 44 milhões em 1990 para US$ 141 Exterior de 
milhóes em 1992 e alcançando US$ 391 milhões em 1997, o que Móveis 
significa uma taxa de crescimento média de 37% ao ano no período. Nacionais 
Esse desempenho pode ser explicado principalmente pelo salto 
tecnólogico da indústria, propiciado pelos investimentos em equipa- Evolução do 
mentos modemos. Saldo Comercial 
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Estrutura, Origem 
e Destino das 
Exportaçóes 

Brasileiras 

Gdnco 9 

Evolnição do Comércio Exterior de Móveis Nacionais - 
1990197 

m 
3500 
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Fonte: Secex. 

Apesar do crescimento significativo nesta década, a parti- 
cipação das exportaçóes nacionais de móveis no comercio mundial 
ainda é inexpressiva: em 1990, representou cerca de 0,1% das 
exportações mundiais e, em 1996, atingiu apenas 0,8% do comercio 
mundial (em tomo de US$42 bilhões naquele ano). 

A p b  atingir o pico de US$250 milhóes em 1993, o saldo 
comercial vem declinando devido ao incremento das importaçóes 
(taxa média anual superior a 60% entre 1990 e 1997). Cabe destacar 
o grande aumento das importações de assentos e cadeiras, particu- 
larmente os de plástico (que atingiram parcela de 14% do total das 
importações nacionais em 1997. tendo chegado a 17% no ano 
anterior), e de móveis de outras matérias-primas (que atingiram 6% 
do total no mesmo ano), destacando-se, novamente, os móveis de 
plástico. Somente quatro paises responderam por 65% das importa- 
ções nacionais de móveis em 1997: Estados Unidos (parcela de 31 % 
do total), Alemanha (15%). Itália (10%) e Argentina (9%). 

As exportações brasileiras são pouco diversificadas quanto 
aos mercados de destino: 10 paises absorvem hoje mais de 80% do 
total das exportações do pais (ver Tabela 12). Entretanto, os princi- 
pais p,3ises de destino variaram muito durante a atual década, 
cabendo destacaro grande crescimento das exportações destinadas 
a Argeitina, a França e a Holanda. 

0 s  principais mercados para os móveis nacionais são: 
Europa (que absorve cerca de 50% do total). Estados Unidos (17%) 
e Mercosul (15%). Na Europa. as exportações brasileiras concen- 
tram-se em cinco paises: Alemanha, França. Holanda. Inglaterra e 
Suécia, os quais absorvem 47% das exportações totais. Os maiores 
competidores do Brasil no mercado internacional são os países do 
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Tabela 12 
Evoluçáo do Destino das Exportações Brasileiras de Móveis - 1997190 
(Em USS Mil FOB) 

1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 TAXA 
MÉDIA 
ANUAL 

PIO) 

Estados Unidos 

França 
Argentina 
Alemanha 
Holanda 
Reino Unido 
Uruguai 
Paraguai 
Chile 
Martinica 
Porto Rico 
Guadalupe e 
Deps. 4.632 6.083 7.490 6.965 4.912 563 36 1 253 
SuBcia 4.556 4.253 1.307 1.122 1.974 2.468 1.585 1.122 22 
Bolívia 3.457 2.732 3.218 3.696 3.259 2.040 1.711 1.367 14 

México 836 731 582 5.628 5.052 2.226 2.830 450 9 
Subtotal 347.025 315.798 296.413 263.508 238.016 121.557 56.292 37.058 38 
Outros 43.570 35.527 33.907 25.103 28.179 19.509 12.527 6.659 31 
Total 390.595 351.325 330.319 288.611 266.195 141.066 68.819 43.717 37 

Fonte: Arquivos Secex. 

leste europeu e os asiáticos. Cabe destacar também o expressivo 
comércio intra-regional de móveis. especialmente o europeu. 

A maior parcela das exportações nacionais e constituída 
por móveis de madeira. com uma participação de 69% no total das 
exportações (a maior parte de pinus). e cuja principal categoria é 
representada pelos móveis residenciais. incluindo cozinhas e dormi- 
tórios. destinando-se. principalmente, aos países europeus. Em se- 
guida. destacam-se assentos e cadeiras (inclusive as giratórias), que 
representam7% dasexportações totaisedestinam-se, principalmen- 
te, para os Estados Unidos. enquanto os móveis de metal e os de 
plástico. com pequena participação nas exportações totais, des- 
tinam-se, principalmente, para o Mercosul. 

O segmento de móveis de madeira para residência é o que 
revela maior dinamismo. com taxa média de crescimento anual da 
ordem de 53% no período 1990197, o que inequivocamente lhe 
confere maiores possibilidades de ampliar sua participação no mer- 
cado mundial. 

A maior parte das exportações brasileiras nesse segmento 
é constituída de móveis de pínus, principalmente dormitórios, e 
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destina-se a dois mercados: Europa e Estados Unidos. Nos paises 
europeus, principalmente na Alemanha, há uma tradição arraigada 
no us'3 de moveis confeccionados com este tipo de madeira. No caso 
dos rnóveis de madeira aglomerada e de metal com partes em 
madeira. cabe mencionar que as exportações se restringem, basica- 
mente, aos paises do Mercosul e são pouco competitivas. 

A estrutura de exportações da indústria brasileira de mó- 
veis vem se modificando, principalmente em função da ampliação 
das restrições de caráter ambienta1 na Europa. Anteriormente, as 
exportações concentravam-se em moveis de alto padrão de madeira 
maciça ou de madeirafolheada de lei, enquanto hoje elas se concen- 
tram em miveis de pínus, mercado altamente competitivo, em que 
os principais fatores de competitividade são produtividade e preço. 

As exportações brasileiras são provenientes, basicamente, 
de dois estados: Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com participa- 
çóes aproximadas, em 1997, de 50% e 24% no total, respectiva- 
mente, segundo a Secex. Além destes dois estados, cabe mencionar 
São Paulo, com participação de 11%, e Parana, com 8%. Com 
relação a São Paulo. é significativa a queda de suas exportações, 
cuja parcela no total caiu de 27% em 1990 para 11% em 1997, 
declirio que foi absorvido pelo aumento da participação de Santa 
Catarna, Paraná e Minas Gerais no total das exportações. 

As exportações de Santa Catarina e Rio Grande do Sul 
concentram-se nos móveis de pinus. principalmente para residências, 
respondendo pela maior parte das exportações desse segmento. 

Em relação aos assentos e cadeiras, as exportações são 
provenientes, em sua maior parte. de Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul e Sáo Paulo, enquanto no que se refere aos móveis de metal elas 
sáo, em sua maioria. provenientes de São Paulo. principalmente de 
móveis para escritório - móveis e cadeiras giratórias. No caso dos 

Griiico I2 

Proporção das Exportações Brasileiras de Móveis em 1997 

M6"eis de Madeira 

1 Panes deMdveir 
li" 

Fonte: Arquivos Secex. 
alncluem moveis de plastim. bambu. vlme, junco. pedras, entre outros. 
blncluem cadeiras e mesas clinicas. suportes, colchoes, travesseiros, luslres. 
conshlções pre-labricadas de plasbco, madeira. lerro elc. 
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móveis de outras matérias-primas - plástico, bambu. vime, junco, 
entre outros-, a maior parte das exportações também é proveniente 
de São Paulo. 

0 comércio internacional de móveis apresentou, nos úiti- P0tencia1 de 
mos anos, um crescimento excepcional. Os mercados importadores Expansão das 
mais dinâmicos, em termos de taxa anual de crescimento, foram: 
Japão. América Latina (com destaque para Argentina, Venezuela, Exportações 
Chile, Brasil, México e Equador). Europa e Sudeste Asiático. Nacionais" 

Há um grande potencial de crescimento das exportações 
brasileiras para a América Latina, principalmente se forem levadas 
em consideração a proximidade geográfica e a posição de vantagem 
competitiva da indústria brasileira. Em relação ao Mercosul, es- 
pecialmente no caso da Argentina, as possibilidades de ampliar as 
exportações nacionais são muito boas, diante do atraso da indústria 
moveleira argentina - aproximadamente 20 anos de estagnação 
tecnológica no seu parque industrial -, da proximidade geográfica 
e do grande dinamismo de suas importações. As exportações bra- 
sileiras já representaram mais da metade do total das importações 
argentinas em 1994 (o restante foi proveniente da Itália e dos Estados 
Unidos). As importações representaram cerca de 5% do mercado 
de móveis da Argentina, que atingiu US$ 1,7 bilhão em 1994. Os 
móveis de madeira são responsáveis por 80% do mercado total 
argentino.18 

Outros paises da América Latina, como Venezuela e Chile. 
também poderiam ser alvo das estratégias de vendas das empresas 
brasileiras. Deve-se mencionar, ainda, a região do Caribe, que já é 
alvo das exportações do Brasil: Martinica. Guadalupe. Porto Rico. 
Em geral, as empresas brasileiras deveriam explorar mais as pos- 
sibilidades em relação aos paises da América Latina, devido a 
proximidade geográfica, ao atraso tecnologico da maioria de seus 
países e a não existência de restrições ambientais. 

No caso do Japão e do Sudeste Asiático, apesar do dina- 
mismo de suas importações, é pouco provável que o Brasil possa 
desfnitar de uma ~osicão com~etitiva tão forte auanto Taiwan. Tai- . , 
Iândia. Cingapura e China, de;ido 2 proximidade geográfica déstes 
países. Não se deve esquecer que, em relação a indústria de moveis, 
o transporte tem um peso muito elevado no custo final de colocação 
do produto. 

Em relação a Europa, deve-se observar que, devido as 
suas restrições ambientais, a possibilidade de crescimento das ex- "~ertambém~a(1997). 
portações brasileiras fica restrita aos móveis de madeira de reflores- 

18Fonte: US Depament o, 
tamento, especialmente pínus, e a outros tipos de móveis como os na 
de metal, madeira aglomerada, bambu, vime. junco e estofados (25.11.96). 
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(nesses últimos segmentos, a indústria brasileira é pouco competiti- 
va). Cabe destacar ainda o grande potencial de móveis confecciona- 
dos em eucalipto, ainda inexplorado. 

Os Estados Unidos, dada a grande dimensão do seu 
rnermdo interno, representam um parceiro potencial muito grande 
para as exportações brasileiras de móveis, se forem levados em 
consideração o seu baixo volume relativo, a proximidade geográfica 
e o fato de as restrições de caráter ambienta1 no mercado norte-ame- 
ricano serem ainda muito inferiores as européias. Além das exporta- 
ções de móveis, cabe destacar o crescente mercado norte-amenca- 
no pa,ra produtos sólidos de madeira reflorestável. como molduras e 
outros produtos de madeira destinados especialmente a construção 
civil. O Chile, porexemplo, já exporta grandevolume desses produtos 
para os Estados Unidos, alcançando um montante de US$ I 
bilhão.19 

Nas exportações de móveis de pinus - segmento altamen- 
te competitivo no mercado internacional -, um problema crucial com 
o qual se deparam as empresas brasileiras são suas reduzidas 
escalas de produção, o que, com certa freqüência, faz com que 
muitos pedidos deixem de ser atendidos. Neste sentido, dificilmente 
as empresas de menor porte alcançarão uma posição mais signifi- 
cativa no mercado externo se mantiverem sua atual estrutura in- 
dustrial verticalizada. Portanto, neste contexto, somente as em- 
presas de maior porte têm potencial para crescer em relação ao 
mercado externo, e mesmo estas muitas vezes não possuem esca- 
la suficiente para atender sozinhas aos pedidos. E comum duas ou 
mais empresas fabricarem o mesmo produto para o mesmo impor- 
tador. 

E pouco provável que no segmento de móveis de pínus 
uma estratégia de diferenciação do produto, visando conquistar 
nichos de rnercado, possa ter sucesso sem levar em consideração 
que o preço, mesmo em relação aos mercados mais sofisticados. é 
uma variável fundamental. Neste sentido, o sucesso em relação ao 
mercado extemo exige modernização tecnológica por parte das 
empresas nacionais, que nesse segmento, pode-se dizer, são razoa- 
velmente modernas: com base em pesquisa de campo efetuada pela 
Unicamp (coordenada pelo prof. Luciano Coutinho). a maior parte 
delas possui equipamentos microeletrònicos em suas linhas de pro- 
dução e utiliza o CAD para projetar seus produtos, enquanto o 
equipamento de produção mais importante tem idade inferior a cinco 
anos. 

O segmento de móveis de madeira para escritório revela 
um baixo grau de competitividade exiema. Em geral. as plantas são 

l g O  vem muito verticalizadas e os processos básicos de produção bastante 
mente aumenfando o valor arcaicos, principalmente a metalurgia e a tapeçaria. No entanto, 
agregado de suas algumas empresas já começam a mudar suas estratégias, seja 
ções de produtos solidos de 

para os racionalizando o processo de produção, seja licenciando produtos 
Unidos. estrangeiros, promovendo joint ventures e terceinzando determina- 
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empresas brasileiras. Normalmente, estes comerciantes determinam 
o tipo de móvel e o design desejado. Em muitos casos, um mesmo 
importador encomenda o mesmo tipo de móvel a varias empresas. 
e muitos deles fazem cotações de preços, o que, com grande 
frequencia, conduz a uma concorrència predatória entre as próprias 
empresas brasileiras. Neste sentido, somente a cooperação entre 

elas, com a formação de uma associação comercial para exportação, 
poderia eliminar esta concorrência predatória. 

CO~CIUSÕ~S 0 setor moveleiro no Brasil avançou em muitos aspectos, 

e Papel do e hoje sua produtividade já está próxima dos níveis internacionais. o 
que inclusive possibilitou um grande salto exportador em meados da 

BNDES atual dbcada. 

Este estudo Drocurou enfocar os desafios aue ainda estão 
presentes para que o setor consiga passar a ser um playersignifica- 
tivo no comércio internacional de móveis. Alauns casos de sucesso - 
que deverão ser melhor estudados, como de Taiwan e do Chile, são 
indicaçóes de alternativas a serem avaliadas pelo Brasil. 

No que se refere acadeia dos produtos sólidos de madeira 
de reflorestamento, constatou-se que os investimentos visando ao 
uso múltiplo de florestas plantadas têm efeitos alavancadores sobre 
a produção moveleira (assim como sobre a construção civil). com 
efeitos extremamente positiios sobre o emprego. ja que ambos os 
setores são intensivos em mão-de-obra. 

Cabe destacar, todavia, que tais investimentos (em reflo- 
restamento e manejo florestal) são de longo prazo (em tomo de 10 
a 15 anos). e nesse sentido o papel do BNDES. como agente 
financeiro com recursos de longo prazo, seria fundamental para 
viabilizar tais projetos. No caso brasileiro, a entrada das empresas 
produloras de celulose no mercado de madeim serrada e produtos 
sólidos de madeira, a partir do desenvolvimento de plantios passiveis 
de serem direcionados para a indústria de móveis, agilizaria sobre- 
maneira a formação desse novo segmento da economia. 

Por outro lado. o BNDES também deveria aprofundar sua 
atuação no outro extremo. ou seja, influenciando o perfil dos inves- 
timentos direcionados ao setor moveleiro, possibilitando investirnen- 
tos não só em modernização mas também em design, por exemplo. 
com efeitos positivos sobre a eficiência do processo produtivo e a 
qualidade dos produtos. Ademais. a queda do preço final e a conse- 
qüente expansão do mercado interno tem papel de extrema relevân- 
cia como alavancadores do próprio segmento de produtos sólidos e, 
finalm~ente, incrementando a competitividade externa do setor move- 
leiro nacional, cujas exportações também poderiam ser financiadas 
  elo BNDES. 
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Tabela A. l  
Indicadores Econômico-Financeiros - 1996 

EMPRESAS UF FATU- 'l996/95 LUCRO PATRI- ENDI- LIQUI- MARGEM LUCRA. RENTA- 
RAMENTO (%) LIQUIDO MÒNIO VIDA. DEZ BRUTA TIVIDADEBILIDADE 
LIQUIDO (USS MII) LIQUIDO MENTO COR- ( )  LIOUIDA PATRI- 
(USS Mil) (USS Mil) GERAL RENTE ('o) MONIAL 

("I.) (5%) 

Móveis de Madeira para Escritório 

Formaa SP 15.743 26,R (1.126) 4.369 48,s 1.7 38.6 (7,2) (25.8) 

Marelli 

Escriba 

Madeirense 

Cicopal 

rAtelier 

Balfar 

Mabilinea 

ML Magalhães 

Estil 

Solidor 

Probjeto 

Móveis de Madeira para ResidBncia 

Carraro RS 71.017 

Todeschini RS 51.475 

Bergamo SP 38.887 

Pastore AM 28.081 

Rudnick SC 26.826 

Simbal PR 25.582 

Poua RS 21.499 

Madem RS 14.618 

Anefama SC 14.563 

Leopoldo SC 13.671 

Alpes SC 10.908 

Araujo SC 9.920 

Artessol SC 8.032 

Weihennann SC 7.482 

Madesa RS 7.411 

M6veis de Metal 

Móveis Italiaia MG 95.228 34.1 24.369 50.066 21.6 3.44 44.0 25.6 48.7 

GiroRex SP 36.667 15.3 4.420 22.063 11.3 6.1 34.6 12.1 20.0 

Fiel SP 12.829 12.0 (446) 4.626 42.6 0.92 36,O (3.5) (9.6) 

Securit SP 11.368 0.6 (1.459) (23.698) 413.8 3.00 53.3 (12.8) 6.2 

Isma SP 7.568 15.0 303 5.217 22,7 1.90 26.8 4.0 5.8 

Scheiier do Ituxi AM 5.392 (20.2) 27 2.610 51.8 1.97 46.9 0.5 1.1 

Três S RS 5.153 - 213 2.496 19.7 3.91 24.2 4.1 8.5 

Angelo Figueiredo CE - (23.1) (413) 5.029 42.2 1.25 35.9 - (8.2) 

Fonte: Balanço Anual 1997. 
Nota: Na conversa0 oara dólar loi ulillrada a colacáo de R$ 1.0394 para o palnmònio louido e o lucro liouido e 
R$ 1,0077pam o laluramento liquido. 
a A  Foma loi adquirida pela Gironex no finalde 1997. 
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Tabela A.2 

Evolução das 
Exportadoras 

Exportações Brasileiras de Móveis de Madeira: Principais Empresas 
- 1997192 

(E; US$ Milhões FOB) 

SEGMENTO UF 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1992/97 
("4 

Móveis de Madeira para Escritórios 

Florense RS 4,385 3,699 2,741 2,162 1,847 0,780 41.25 

Rio Negrinho SC 2,484 2,618 1,859 1,2@4 2,408 1,492 10,73 

Aries SC 0,630 

Satg Exportadora MG 0,492 

Neumann SC 0,289 

Aldo Bortolini RS 0.274 

Gaudêncio da Costa RS 0,249 

Subtotal 8,802 

Outras 1.848 

Total 10,650 

Móveis de Madeira para Cozinhas 

SCA RS 6.355 5.108 3,909 2,840 1,547 

Afiefama SC 4,078 4.789 4.626 1.686 2.168 

3 Irmãos SC 3,252 3,481 4.473 3.773 3,842 

Rueckl SC 2,079 1.660 2.628 1,831 1,856 

Todeschini RS 1.872 2.227 1,922 1.924 1,062 

Rio Negrinho SC 1.183 0,605 0,145 0,187 0.200 

Grossl SC 0,725 0,665 0,696 0,360 0,258 

Neumann SC 0,386 4,640 5.206 4.208 3,123 

Florense RS 0.360 0,334 0,827 0.688 0,446 

Marel PR 0.317 0,034 0,087 0.290 0,029 

Realeza SC 0.279 0,135 0,168 0,184 0,238 

Renar Móveis SC 0,239 0.526 0.374 0.501 0.316 

Móveis Muller SC 0.215 0.399 0.237 0.578 0,629 

Mabeti SC - 0,816 1,719 0.870 0,268 

Elite Exp. Imp. SC - 0.301 0,494 0,070 - 

Móveis América SC - 0.267 0,945 0,610 - 

Subtotal 21,340 25,989 28,457 20,600 15,981 

Outras 1,750 2.666 2,799 3,889 5,507 

Total 23,090 28,656 31,255 24,489 21,488 

Móveis de Madeira para Quarto de Dormir 

Móveis Leopoldo SC 8.055 6.944 8,679 7,476 6,827 2,898 22,69 

Chies Cheis & Cia. RS 6.098 6,800 - - 2,312 0.396 72.75 

GaudBncio da Costa RS 5,994 2,139 0,964 1.196 1,118 0,310 - 
Frame SC 5,541 6,793 4.591 2.673 2,987 1.826 24.86 

(continua) 
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SEGMENTO l4F 1997 19% 1995 1994 1993 1992 1992197 
("0) 

Tuper SC 5,223 6,652 8.342 5,732 6,490 3.804 654 

Marini RS 3,765 3,305 2,842 2,203 0,790 0,477 51,14 

Pérola SC 3,734 3,589 2,663 2,462 2,578 2,111 12,09 

Jor PR 3,055 0,884 - - 0,189 - - 
Madarco RS 2,709 1,421 1,642 0,999 1,043 0,340 - 
Bela Aliança SC 2,635 2.158 1,167 0,659 0,201 - - 
Nasa SC 2,587 2,233 3,247 1,561 1,058 - - 

Katzer SC 2.489 2,469 2.130 1,216 0.547 - - 
Toigo M6veis RS 2,487 3,759 3,671 3,157 2,150 0,826 - 

Guaiba SC 1,440 2,568 2,595 2,732 2,102 0,640 - 
Serraltense SC 1.744 2,541 2,609 1,742 2,825 0,939 - 
Subtotal 57,556 54,254 45,142 33,806 33,218 14,568 31,62 
Outras 54,994 54,009 58,900 44,363 38,413 16,798 26.77 

Total 112,550 108,263 104,042 78,169 71,631 31,364 29,12 

Outros Móveis de Madeira 

Artefama SC 12,494 6,441 3.348 2,288 1,398 0,858 70,86 

Toigo Móveis RS 11,248 0,427 0,452 0,803 0,803 0,577 46.67 

Farnossul PR 7,335 7,733 5,069 2,781 2,679 2,581 23,24 
Pérola SC 5,127 4,277 7,332 5,223 4,594 0,093 122,84 

Frame SI: 4.832 1,212 - 0.092 - - - 
Zipperer SC 4,334 4,103 3.693 1.925 2.127 1.583 22.32 

Serraltense SC 4,305 3,283 2,744 1,671 0,111 0,009 240.29 

Neumann Si: 3.826 0.733 - - 0.017 0.115 - 

Indústria de Móveis Toigo RS 3.812 4.773 2.978 1,475 1.702 1,657 - 

Rotta Si: 3,804 2.759 1,628 2.738 0.911 0.349 61.22 

Madem RS 3.503 3,094 1.844 2,562 2,606 1,532 17,98 

Móveis América Si) 3.289 2,098 0.936 0,052 - - - 

Thoratex SC 3,081 1,655 - - - - - 

Rena? SC 3,009 3.345 2.102 2,254 8,105 2,622 2.80 

Habitasul SC 2.374 3.080 3.707 - - - - 
Florense Rl3 2,432 2.638 3.205 1.392 0.616 0,121 - 

Franco Brasileiro SC 3,937 1.980 0.391 0.517 0,093 - - 
Subtotal 82,744 53,633 39,430 25,773 25,762 12,098 46,90 

Outras 42.623 43.516 50,236 45.471 40.295 20.213 16,09 

Total 125,367 97,149 89.666 71,244 66,056 32,310 31,15 

Total Segmento M6veis de Madeira 271,657 244,524 232,151 180,629 167.579 74,662 29,474 

Fonte: AliceiSecex. 
Nota: As categorias de móveis de madeira referem-se aos seguintes códigos: Mveis de madeira para cozhha: 
9403.40.0000: moveis de madeira para escritório: 9403.30000; móveis de madeira para quarto de dormjr: 
9403.50.0000: e oulros mdveis de madeira: 9403.60.0000 
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