
Em baixa, indústria busca reação 
Andressa Rovani  
 
Setor de mobiliário prepara campanha nacional para incentivar consumo no país. 
 
Trocar a mobília com maior freqüência. Essa é a intenção de uma campanha nacional que a 
Abimóvel (Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário) pretende lançar no início do segundo 
semestre em diversas mídias, com orçamento de R$ 30 milhões. 
 
Hoje, segundo a instituição, móveis vêm em sexto lugar na lista de compras do consumidor. Os 
fabricantes querem, com a ação, que o item pule para terceiro. 
 
"Uma campanha como essa não gera incremento imediato muito grande, mas esperamos um 
crescimento de vendas logo em seu início", comenta o presidente da Abimóvel, Domingos Rigoni. 
Buscar aquecer o mercado interno é uma das soluções encontradas pelo setor de mobiliário para 
alcançar resultados mais positivos do que os vividos pela indústria no ano passado. 
 
"Nossa previsão era [crescer] 25% em 2005. É uma pena. Em vez de ampliar, caímos 5%. O 
começo deste ano também não está como esperávamos", indica Domingos Rigoni. Em janeiro, a 
queda foi de 15% em relação ao mesmo mês do ano passado. 
 
Com relação ao volume de produtos exportados, os resultados também deixaram a desejar: em 
2004, o aumento no volume de peças enviadas a outros países foi de 42,2%; em 2005, foi de 
apenas 5,3% -atingindo, porém, o valor recorde de US$ 1 bilhão. A culpa, dizem os 
representantes, é da política cambial do atual governo. 
 
Nesse campo, quem perde é a região Sul, essencialmente focada no mercado externo. Exatos 
71,06% das mobílias que saem do país têm origem nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul e são, em sua maioria, móveis residenciais em madeira. 
 
São Paulo, que engatinha no processo exportador, conseguiu, em parte, fugir da desvalorização 
do dólar e, apesar de entrar nesse mercado com margens de lucro menores, negocia bons preços. 
"São Paulo ainda não é um pólo exportador. Nossa maior dificuldade é adaptar o produto para o 
mercado externo, mas estamos preparando esse alicerce", diz Pierre Stauffnegger, do Sindimov 
(sindicato do setor mobiliário). 
 



 
 

 
Leia Mais 
 
Nichos revelam o que é mais atrativo 
 
Enquanto algumas firmas obtêm sucesso em seus segmentos, outras têm dificuldades. 
 
No setor de mobiliário, há segmentos que despontam como promessas de um futuro próspero e 
há outros mais sensíveis a variações econômicas. 
Em comum, as pequenas indústrias sofrem dos mesmos problemas, segundo os consultores. 
Entre eles, a falta de assessoria tecnológica específica e de mão-de-obra capacitada, as 
dificuldades para gerir custos e formar preços e, por fim, a ausência de uma tática de marketing 
própria de cada negócio. "Especialistas em marketing têm uma visão muito prática em relação a 
grandes empresas, mas têm dificuldades em trabalhar com as menores", diz Silvana 
Pompermayer, do Sebrae. 

 
 
Leia Mais 
 
Sucesso exige olho no mercado 
Da Reportagem Local  
 



Maura Spiellmann, 55, dona da Artmorfose, deixou para trás o mercado financeiro, do qual era 
executiva, para apostar em um segmento em alta: o de móveis feitos com material de demolição. 
A fábrica paulistana, criada há seis anos, conta com uma rede de artesãos mineiros treinados para 
fazer acabamentos exclusivos. 
 
Mas é o esforço em descobrir novos mercados o que dá fôlego à firma. Há seis meses, a empresa 
partiu para a prospecção de compradores no exterior e, nesta semana, expõe peças em Portugal. 
"Ter um bom representante lá fora é essencial", diz Spiellmann, que, em médio prazo, deseja 
enviar metade da produção mensal, de cerca de cem peças, para fora do país. "Agora, tenho 
lucro; o desagradável são as oscilações." 
 
A indústria de móveis sob encomenda Prospectus também passou por altos e baixos desde que 
abriu as portas, há 15 anos. Sobreviveu porque soube se adequar às mudanças no perfil do 
consumidor: antes, atendia apenas o cliente final -público que, há seis anos, incluiu um 
intermediário nesta relação: o arquiteto. 
 
Se, antes, 70% dos clientes da empresa eram consumidores finais, hoje, são 20%. "Fazíamos o 
mobiliário sem pensar na iluminação, na cor da parede. Então, surgiu o decorador de interiores", 
diz o sócio Claudio Gumieiro, 50. 
 
Com a guinada, a empresa saiu da estagnação que viveu por três anos. "Começamos a deslanchar 
de novo", aponta Gumieiro. 

 
 
Leia Mais 
 
Cenário econômico é empecilho 
Da Reportagem Local  
 
Para Fernando Bottura, 25, da indústria Riccó, impostos altos, variação cambial especulativa e 
taxa de juros nas alturas impedem hoje a melhora da indústria. "Nos últimos dois meses, 
sentimos uma grande retração dos exportadores, devido à variação cambial, que "comeu" a 
lucratividade", diz. 
 
"Se crescer 15% neste ano será muito", diz Bottura, assinalando que, em 2005, as vendas 
cresceram 57%. "Projetávamos mais", lamenta ele, que, no entanto, se considera em boas 
condições em relação à concorrência. "Estamos crescendo no deserto", compara. 
 
A empresa é especializada em móveis para escritório, segmento que depende diretamente do 
desempenho econômico das corporações. Se elas vão mal, não pensam em trocar o mobiliário ou 
em expandir o espaço, diz Bottura. "Não é consumo emergencial." 
 
Já nas expectativas do empresário Teobaldo Augusto Pires, este ano não poderá ser pior do que 
2005, quando sua indústria, a Arte em Cadeiras, sofreu uma queda de 20% no total das vendas. 
"O cliente decidiu esperar um pouco [para investir em mobiliário]. Executo peças especiais e 
posso ter um preço maior, mas não consigo acompanhar as altas taxas de juros praticadas." 
 
Há 28 anos no setor, ele diz que "dificuldades existem". "Produzo somente sob encomenda, o que 
limita a produção." Mas pondera: "Talvez seja exatamente isso que me segure no mercado: os 
grandes não querem fazer isso". 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 19 mar. 2006, Negócios, p. 27 e 28. 
 
 


