
Ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão 
em receita bruta era o grande 
sonho da Todeschini para 2013. Era: 

encerrado o primeiro semestre, parece 
claro que o sonho terá de ser postergado. 
Quem reconhece o adiamento do "grande 
projeto de chegar aos dez dígitos” é João 
Farina Neto, presidente da empresa. 
“Embora ainda haja bastante crédito no 
mercado, notamos uma queda acentuada 
no poder de compra de boa parte dos 
consumidores’,’ explica. Segundo ele, o 
ano até começou bem - mas, a partir do 
segundo trimestre, as vendas começaram 
a despencar. E não pararam mais.

A Todeschini não foi a única que 
sentiu o tranco. Farina Neto diz que 
toda a indústria moveleira nacional está 
em clima de estagnação. "Não espero 
crescimento [da indústria] para 2013. Se 
houver alguma expansão, será de 1% ou, 
no máximo, 2%’,’ calcula. Um quadro bem 
diferente daquele que vinha se repetindo 
nos últimos tempos. No ano passado, se
gundo o Instituto de Estudos e Marketing 
Industrial (Iemi), a produção nacional de

móveis cresceu 6,8% em número de peças 
acabadas. Enquanto isso, o faturamento 
subiu 10% - resultado de um aumento 
no preço médio nos produtos.

Para Ivo Cansan, presidente da As
sociação das Indústrias de Móveis do Rio 
Grande do Sul (Movergs), os fabricantes 
de móveis tiveram desempenho muito 
bom em 2012 - especialmente se com
parado ao baixo crescimento do PIB no 
período, de 0,9%. Foi nessa toada que a 
Todeschini conseguiu incrementar em 9% 
sua receita bruta e chegar a um lucro líqui
do de R$ 138,5 milhões. Os indicadores 
asseguraram ao grupo, outra vez, a posi
ção de maior e mais rentável empresa de 
Móveis da região sul, segundo o ranking 
das 500 MAIORES DO SUL. "Existia uma 
demanda reprimida por móveis, que foi 
impulsionada pela expansão do mercado 
imobiliário e, claro, do crédito facilitado. 
Nossos números estão de acordo com o 
que foi o mercado’,’ ressalta Farina. A de
saceleração, porém, nào deverá interferir 
nos projetos de expansão da Todeschini. 
Em até três anos, a empresa pretende
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