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Com 23 anos de atuação no setor moveleiro, sendo hoje referência nacional no assunto, o 
gaúcho Ari Bruno Lorandi é o autor do termo biomóvel, que virou marca patenteada no pólo de 
São Bento do Sul (SC). Atual diretor de marketing da Central da Excelência Moveleira (CEM), 
de Curitiba, ele falou com a Gazeta Mercantil.  
 
Gazeta Mercantil - Móvel ecológico é algo pontual ou tendência?  
 
Sustentabilidade é um caminho sem volta. Hoje, mais de 90% dos brasileiros sabem o que 
significa aquecimento global.  
 
Gazeta Mercantil - A expressão biomóvel foi criada por você.  
 
O que contribuiu para chegar neste conceito?  
 
Hoje tudo é ‘bio’. Temos o bioartesanato, o biocouro, a biojóia, o biodiesel; então porque não o 
biomóvel? Foi uma conseqüência natural do processo de fabricação que acontece há muitos 
anos na região de São Bento do Sul (SC): móveis em madeira maciça reflorestada, produção 
limpa e todo cuidado para atender as exigências da legislação européia.  
 
Gazeta Mercantil - Onde entra o marketing em cima do móvel ecológico? Para promover o 
Biomóvel foi necessário antes criar o conceito, depois identificar uma entidade certificadora, 
que só concederá o selo ao produto que atender todas as especificações constantes no 
regulamento do Biomóvel. Então, fica mais fácil o consumidor não ser enganado.  
 
Gazeta Mercantil - Há alguma legislação sobre o que é móvel ecológico?  
 
Não, mas o conceito do Biomóvel pode ser transformado em lei, pois existe uma 
documentação sustentando todo o processo.  
 
Gazeta Mercantil - Já há biomóveis á venda?  
 
No alto Rio Negro existem 64 empresas que fazem parte do APL e têm condições de serem 
auditadas e receber autorização para produzir o biomóvel. É importante destacar que a 
empresa, para aderir ao projeto, deve passar por auditoria e, depois de receber a certificação, 
ainda precisará certificar individualmente os produtos que levarão o selo biomóvel. O 
lançamento dos primeiros produtos deve ocorrer em outubro.  
 
Gazeta Mercantil - Móvel ecológico é destinado para a classe de poder aquisitivo?  
 
Embora existam pesquisas mostrando que as pessoas se propõem a pagar até 20% mais por 
um produto ecológico, a idéia é desenvolver produtos com valor em design, materiais, 
acabamento e vender por um preço justo. Hoje há muitas pessoas de classes mais baixas com 
alto grau de consciência ecológica e, com crédito disponível para adquirir um produto de 
melhor qualidade.  
 
Gazeta Mercantil - Quando esse produto chegará às classes mais baixas?  
 
Quando for criada uma rede para venda de móvel ecológico, assim como se desenvolveu redes 
para venda de móveis planejados.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 ago. 2008, Administração & Serviços, p. C3. 


