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Um grupo de quatro investidores de Bento Gonçalves, na serra gaúcha, está aplicando R$ 1 
milhão no projeto Ambiente Brasil, proposta inovadora que une uma fábrica de móveis e uma 
loja direcionada 100% para produção e venda de peças ecologicamente corretas - também 
conhecidas como biomóvel. Desde o mês passado, o espaço de 350 m, em Porto Alegre, 
dispõe de mobiliário com design contemporâneo e diversos acessórios para o lar, elaborados a 
partir de matérias-primas de procedência certificada, tais como madeira reflorestada; material 
reciclado; coco, placas de bananeira e couro ecológico, entre outros itens.  
 
Foram doze meses para adequação de uma fábrica, a seleção de fornecedores e de designers, 
pesquisas de campo e montagem do show-room, localizada no bairro Moinhos de Vento 
(parecido com os Jardins, em São Paulo). "Não fazemos móveis rústicos, como se poderia 
imaginar", descarta logo a coordenadora do projeto, Leandra Piccin. A idéia é, futuramente, ter 
algumas franquias. Não mais do que cinco até o final de 2009, pois o foco é o público de maior 
poder aquisitivo. Como Leandra possui experiência na área de comércio exterior, ela vê a 
possibilidade de ter uma loja na Venezuela.  
 
Na fase de desenvolvimento, o projeto teve o apoio do Centro Tecnológico do Mobiliário do 
Senai (Cetemo), de Bento Gonçalves, que relacionou diversos indicadores para o 
enquadramento correto, entre os quais a rastreabilidade das matérias-primas, nota fiscal da 
madeira e sua procedência e tecidos com certificação, além da exigência de normas como ISO-
14000, e também que, em nenhuma fase de produção, haja trabalho escravo. "O MDF, por 
exemplo, precisa ser o do tipo E1, que tem o mais baixo nível de formol", diz Leandra. Uma 
parte da produção dos móveis é seriada, a outra é artesanal.  
 
Conforme o responsável técnico do Cetemo, Renato Bernardi, a instituição adotou há pelo 
menos dez anos, a política de só utilizar madeira maciça de reflorestamento em suas aulas 
práticas. "O consumidor final se liga nestas coisas. Ele vai deixar de comprar um móvel 
maravilhoso, que combina com a casa em nome do meio ambiente. Há muita gente que 
prefere pagar mais por mobiliário ambientalmente correto", comenta o técnico, para quem "o 
mais importante é ver os jovens mais preocupados com isso".  
 
Muitas fábricas alardeiam que fazem móveis que não agridem a natureza. Ao comentar isso, 
Bernardi é bem enfático: "Na verdade, agridem menos, pois para obter os materiais que 
compõem os móveis, há o uso de energia, matérias-primas, insumos, entre outros itens", diz. 
"No fundo, há muitas fábricas preocupadas com o melhor uso dos recursos, não basta ter ISO 
14000, tem que ter internalizado o conceito da gestão ambiental", conclui.  
 
A coordenadora da Ambiente Brasil diz que a embalagem usada para a entrega de um móvel 
retorna à loja para ser aproveitada novamente. "Nós orientamos o consumidor final na hora de 
dar um destino ao móvel usado, indicando a doação para uma instituição de caridade ou para 
um antiquário; menos, jogar na natureza", afirma. A loja-conceito na verdade é uma casa 
conceito de seis ambientes assinados por arquitetos experientes. O desafio foi explorar os 
cinco sentidos. "A idéia é exaltar a vida, aproximar o homem da natureza", conceitua.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 ago. 2008, Administração & Serviços, p. C3. 


