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Dotados de maior poder de compra graças ao crescimento gradual da renda e às melhores 
condições de crédito, os consumidores das classes C e D e até E tornaram-se alvos de 
atenções especiais dos fabricantes de móveis. Novas marcas, preços mais atrativos, produtos 
versáteis projetados para ambientes menores sem abrir mão das tendências de moda, 
matérias-primas diferenciadas e até treinamento para os vendedores das grandes redes de 
varejo multimarcas são algumas das armas utilizadas pela indústria para seduzir esse público 
de renda média a baixa, ávido por mais conforto e estilo para suas casas.  
 
Apesar das margens reduzidas de rentabilidade devido aos preços menores, as vendas para 
esse segmento crescem mais do que para os clientes de renda mais alta, diz a presidente da 
Associação das Indústrias de Móveis do Rio Grande do Sul (Movergs), Maristela Longhi. "É um 
processo natural do mercado, pois a maior parte da população faz parte das classes C, D e E, 
que nos últimos anos passaram a ter mais acesso ao crédito e mais renda", afirma a 
empresária.  
 
De olho nessa faixa ampla de consumidores, estimada em 35 milhões de famílias no país, a 
Todeschini comprou a Carraro, fabricante de modulados vendidos em lojas multimarcas, no fim 
de 2007 e este ano a controlada deve crescer 10% sobre 2008. Ao mesmo tempo, a própria 
Todeschini, a marca mais cara do grupo, deve avançar de zero a no máximo 5% com a venda 
de móveis planejados, prevê o diretor comercial Rogério Frâncio. A empresa tem ainda as 
marcas Italínea, também voltada para a classe C, e a Criare, direcionada a um público de 
renda mais alta.  
 
"A Carraro e a Italínea já representam 50% do faturamento do grupo e vêm ganhando 
participação", diz o executivo. As duas marcas também respondem praticamente sozinhas 
pelas exportações da companhia, com o equivalente a 10% do faturamento de cada uma. No 
total, a empresa prevê expansão de 15% no faturamento consolidado do ano sobre os R$ 740 
milhões de 2008. A Italínea, que fabrica móveis planejados, espera alta de 15% e a Criare 
projeta crescimento de 25%, mas sobre uma base menor de vendas e de lojas exclusivas, 
explica Frâncio.  
 
Segundo o diretor, agora o grupo está concluindo a implantação de um núcleo de 
desenvolvimento de produtos próprio para a Carraro, que terá três ou quatro designers 
encarregados de elaborar projetos específicos para a empresa. "Estamos lançando produtos 
com linhas retas, portas mais largas, maior versatilidade na divisão dos espaços internos e 
madeirados com alto brilho, além de padrões nas cores branco e preto, que era uma tendência 
de consumo dos clientes de classe A no ano passado."  
 
A Única, dona das marcas Dell Anno, Favorita e Telasul, lançou no fim do ano passado a linha 
New para atender os consumidores das classes C e D e já vem obtendo resultados acima do 
planejado no início das operações. Segundo o gerente de marketing Edson Busin, as vendas da 
nova marca podem chegar a R$ 30 milhões em 2009, ante o planejamento inicial de R$ 20 
milhões a R$ 24 milhões. O valor corresponde, em termos absolutos, à metade da expansão 
projetada para as vendas totais da empresa este ano, que é de 20% sobre o faturamento 
consolidado de R$ 310 milhões de 2008.  
 
"As tendências de consumo vão migrando gradativamente das classes mais altas para as mais 
baixas e a empresa precisa detectar o tempo certo de oferecer os acessórios, detalhes e cores 
para cada uma delas", explica Busin. Os móveis da marca New são mais simples, funcionais e 
podem ser adaptados com facilidade a ambientes menores, diz o gerente. Eles custam, em 
média, 15% a menos do que os da Favorita, que estão em um patamar acima em relação a 
preços. Já a Dell Anno produz a linha mais cara da empresa e a Telasul chega aos 
consumidores da classe E.  
 
O sucesso da New também aparece na velocidade da expansão da rede de lojas exclusivas e 
multimarcas. A meta inicial de 300 pontos de venda até o fim deste ano pode ser superada, 



pois até agora o número já chega a 232, revela Busin. Dessas, 147 são exclusivas (lojas 
autorizadas, de terceiros, que vendem apenas os móveis New) e 85 são multimarcas. E só no 
Salão Abimóvel, promovido em agosto pela Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário, 
foram negociadas a abertura de mais 30 pontos exclusivos no país, mais da metade em São 
Paulo.  
 
A Bertolini, que chega aos consumidores das classes C até a E com sua linha de cozinhas de 
aço (a empresa também fabrica móveis planejados para clientes de renda mais elevada), 
espera uma expansão mais forte das vendas no segmento a partir de 2010, quando o 
programa "Minha Casa Minha Vida" do governo federal deve começar a deslanchar. "Estamos 
confiantes nesse projeto", diz o presidente Henrique Bertolini. Para ele, o plano do governo de 
construir 1 milhão de casas populares deve estimular os negócios de todo o setor moveleiro. 
 
A empresa já começou a trabalhar no desenvolvimento de novos produtos em aço para 
atender ao esperado crescimento do mercado, ao mesmo tempo em que vem procurando 
ampliar os programas de treinamento de vendedores das redes de varejo que oferecem sua 
marca. "Esse é um desafio, já que alguns varejistas permitem que a indústria faça o 
treinamento e outros não", comenta. Segundo o empresário, em 2009 a Bertolini deve 
registrar leve crescimento em relação à receita bruta de R$ 254 milhões de 2008. As cozinhas 
de aço respondem por pouco mais de 40% do total, os móveis planejados por 20% a 25% e o 
restante vem da produção de sistemas de armazenagem. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4, 5, 6 e 7 set. 2009, Empresas & Tecnologia, p. 
B4. 


