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OS MÓVEIS PLANEJADOS NO BRASIL

O crescimento econômico verificado nas últimas décadas provocou, de maneira geral, uma 

mudança no padrão de vida da população mundial. Antes mais presos a necessidades básicas, 

como alimentação e habitação, os consumidores gradativamente mudaram o foco e buscaram 

novas realizações, agora atreladas ao conforto e ao bem-estar. Tais mudanças redefiniram certos 

hábitos e trouxeram impacto à indústria moveleira no Brasil.

 

“Nossa geração tem mais condições que a anterior. Por isso, depois que conseguimos garantir 

algumas necessidades básicas, como casa, comida e segurança, tendemos a gastar com outras 

coisas”, analisa Michel Otte, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta 

Decoração (ABIMAD). “Como já não é mais tão difícil comprar uma casa própria hoje em dia, a 

decoração passou a ter um novo valor. Nossos pais tinham casa, mas não investiam em decoração. 

Hoje, porém, chega-se a gastar, em alguns casos, quase 50% do valor do imóvel com decoração.”

Para atender esse novo consumidor e aumentar a oferta de produtos especiais, o setor contou nos 

últimos anos com o forte apoio dos móveis planejados. E as próprias estatísticas demonstram a 

importância desse nicho à indústria nacional.

No final de 2015, o IEMI Inteligência de Mercado publicou o estudo “Mercado Potencial de Móveis 

Planejados no Brasil” - primeira e única análise sobre o segmento realizada no país. Tomando como 

base o ano de 2014, o estudo aponta que o nicho integra a linha de um em cada nove 

estabelecimentos de móveis no Brasil, ou 8,8% do total, além de ser comercializado por uma em 

cada sete lojas de móveis do país (15,4%).

A importância dos planejados se mostra ainda mais decisiva quando comparamos a produção de 

38,7 milhões de peças e a geração de receitas, de R$ 13,4 bilhões de vendas. Dessa forma, a 

categoria corresponde a 23,8% das receitas geradas pelas indústrias do setor e a 21,6% das vendas 

do varejo.
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Vale destacar, ainda, que metade do público-alvo se enquadra em grupos de maior poder de 

compra, reforçando a importância de trabalhar com profissionais especializados. Essa constatação, 

aliás, leva a duas perguntas importantes: como se destacar em meio à concorrência e oferecer um 

móvel diferenciado e com bom custo-benefício? E, nesse sentido, como a indústria brasileira está 

posicionada no mercado mundial?

José Carlos Rehme, analista de serviços tecnológicos e inovação do Instituto Senai de Tecnologia 

em Madeira e Mobiliário, localizado em Arapongas, no Paraná, faz um alerta inicial: em comparação 

com móveis planejados europeus, por exemplo, a oferta de produtos nacionais ainda está um 

patamar aquém. Para o especialista, questões como custo de materiais e falhas na gestão dificultam 

a indústria brasileira. Ainda assim, ele aposta que o setor tem excelentes oportunidades para se 

desenvolver. 

“As indústrias, até por terem acesso a produtos de outros países, desejariam entregar a seus clientes 

produtos similares, considerando que possuem tecnologia para isso. Mas não o fazem por estarem 

envoltas num conjunto de ineficiências produtivas”, salienta Rehme. “Se as indústrias de móveis fizerem 

um exercício de gestão - buscando parceiros para lhes ajudar, como o Senai - e identificarem suas 

ineficiências, seus custos de produção irão diminuir e, com isso, terão uma margem para agregar no 

produto final, com matéria-prima e acessórios de igual característica aos que estamos comparando.”
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5 DESAFIOS PARA O FUTURO

Diferenciar um móvel planejado, destacar-se em meio à concorrência e agregar valor ao cliente 

é algo, segundo os especialistas, plenamente possível à indústria brasileira. Cada etapa do 

processo permite incrementar um elemento que poderá melhorar o produto final. “Apesar das 

indústrias utilizarem processos produtivos similares, sempre há margem e possibilidades para 

inovação, seja na forma, nos materiais, na usabilidade ou, até mesmo, no próprio processo 

produtivo que, em alguns casos, pode não estar sendo 100% explorado pela indústria”, destaca 

Daniel Nishiwaki, presidente da Associação dos Designers de Produto (ADP).

Para elaborar um produto diferenciado, porém, é fundamental que a indústria esteja antenada às 

tendências e inovações. Algo que a UP Design Inteligente soube fazer bem nos últimos anos. 

Criada em 2011, justamente com o conceito de oferecer algo diferenciado, a marca do grupo 

Ditália Móveis se consolidou investindo em fatores como gestão do processo industrial, boas 

parcerias com fornecedores e busca por alternativas que tenham custos inferiores. Assim, 

firmou-se no mercado de planejados e já se prepara para enfrentar eventuais desafios futuros.

Gerente nacional da UP Design Inteligente, Ronaldo Marcolin pondera que o setor de móveis 

planejados passa por um grande processo de depuração, principalmente no que diz respeito aos 

próprios lojistas que representam as marcas. “Mas entendemos que é, sim, um mercado com 

grandes perspectivas para o futuro, em virtude da necessidade crescente do melhor 

aproveitamento dos espaços residenciais e comerciais que estão cada vez menores, mais 

compactos e funcionais.”

Assim, na avaliação do especialista, o conceito que orientará o futuro deve pautar-se em duas 

vertentes: tamanhos flexíveis, que possam se enquadrar aos novos padrões de imóveis, e 

sustentabilidade.
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“Como tendência para o futuro, percebemos exatamente a demanda pela flexibilização de 

medidas, a fim de atender os mais diversos tipos de projetos, buscando sempre o 

aprimoramento da qualidade e da execução, pensando em formas práticas e eficientes de 

montagem, por exemplo”, aponta Marcolin. “Além disso, existe uma preocupação constante com 

o uso de materiais e processos ecologicamente corretos.”

Já Rehme, analista do Senai, aponta outras duas tendências para o segmento: oferecer soluções 

customizadas em frações de tempo menores e desenvolver sistemas de uniões que racionalizem 

o tempo de montagem. E essas características, segundo ele, estão interligadas pelo mesmo 

argumento: os softwares disponíveis no mercado, em linhas gerais, possuem bibliotecas a partir 

de sistemas construtivos de módulos (caixas). “Isso limita a melhor ocupação dos espaços e a 

funcionalidade desejada pelo cliente”, atesta o especialista. 

Em relação aos sistemas de uniões, Rehme explica que eles ainda utilizam sistemas arcaicos, 

como parafusos, cantoneiras e dispositivos de montagem tipo Minifix ou VB. “Assim, acabam por 

atribuir aos montadores, nem sempre qualificados tecnicamente, à elaboração do projeto, 

comprometendo a qualidade e o tempo de entrega do produto.”

Confira, a seguir, cinco exigências do mercado de móveis planejados para o futuro.

Melhorar a gestão, diminuir os custos e ter uma margem para agregar no produto final;

Trabalhar com tamanhos flexíveis, que se adequem aos espaços residenciais cada vez 

mais  compactos;

Investir em materiais e processos ecologicamente corretos, seguindo a tendência 

da sustentabilidade;

Oferecer soluções customizadas num tempo menor, adequando-se à necessidade do cliente;

Desenvolver sistemas de uniões que racionalizem a montagem, diminuindo 

a responsabilidade dos montadores.
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3 TENDÊNCIAS E A IMPORTÂNCIA DO DESIGN

Tão importante quanto estar atento às exigências do mercado é compreender as mudanças de 

padrão que, aos poucos, vão ocorrendo no gosto dos consumidores. Assim, para produzir um 

móvel planejado de qualidade, que possa se diferenciar em relação aos demais, é necessário um 

olhar especial para o design.

“A similaridade de produtos pode ser evitada com o investimento das grandes empresas em 

contratação de designers ou escritórios prestadores de serviços”, garante   Nishiwaki, presidente 

da ADP. “É necessário um estudo aprofundado e investimento em design e inovação para que se 

possa diferenciar seus produtos da concorrência.”

A simples presença de um designer pode, segundo Nishiwaki, tornar o móvel planejado mais 

atrativo, funcional, produtivo e sustentável. “Se aplicado como estratégia de negócios, pode 

ajudar a empresa a destacar seus produtos da concorrência, aumentando o valor agregado e 

possibilitando maior flexibilidade na precificação e na margem de lucro”, orienta o especialista.

Mas não é apenas o empresário que se beneficiará com o design. O consumidor, por outro lado, 

ao comprar um planejado mais personalizado, terá um móvel que realmente se adequará à sua 

necessidade. “Para o consumidor, móveis com bom design garantem a boa experiência na 

usabilidade dos produtos, funcional e ergonomicamente falando. Além, claro, da expectativa de 

ter um produto que externalize toda sua personalidade e torne o ambiente mais bonito e 

vistoso”, acrescenta o presidente da ADP.

É importante, assim, para garantir um produto de qualidade, estar atento às tendências de 

design. Marcolin, da UP Design Inteligente, explica que, por uma questão cultural, “o design do 

móvel planejado no Brasil se caracteriza basicamente pelas linhas retas. A inovação, muitas 

vezes, agrega beleza e design, porém, nem sempre é absorvida da forma esperada pelo 

consumidor”.
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Para que fujam do padrão, na avaliação de Marcolin, as indústrias precisam ser antenadas, ágeis 

e versáteis quanto ao lançamento de novos padrões de cores de painéis, buscando sempre a 

harmonização correta. “O desafio para o futuro está em traduzir para a cultura brasileira as 

tendências das grandes marcas mundiais, talvez fugindo da composição retilínea e agregando 

novos formatos aos móveis planejados. E acreditamos que há um desafio muito maior, que é o 

de criar valor para o consumidor, desenvolvendo um produto exclusivo e desejado, e que não 

possa ser facilmente copiado.”

Em linha similar, Nishiwaki complementa: com o avanço da tecnologia, a experiência do usuário 

com objetos e pessoas se adapta a cada dia. Quebras de paradigmas, assim, são comuns e 

facilmente divulgadas em escala mundial. “Acreditamos que todo setor que queira ter sucesso 

precisa investir em análise de tendências, comportamento humano e experiência dos usuários”, 

resume.

Dessa maneira, a partir das tendências atuais, detalhamos três boas oportunidades dos móveis 

planejados, resumidas a partir de um estudo do Sebrae.

Móveis planejados para pets

O mercado de animais de estimação está em crescimento no país, por isso, foi preciso 

adequar a casa aos pets. Gatos e cachorros são os mais comuns, responsáveis por 

investimentos em mobiliários internos e externos, mas criadores de peixes, aves e répteis 

também devem ser considerados.

Móveis planejados para pilates

A popularização da atividade abriu portas para o mercado de móveis específicos. 

Produzidos basicamente com madeira, inox, tecido courvim e espuma, os aparelhos para 

pilates podem ser feitos sob medida.

Móveis customizados

Outra tendência para o mercado de planejados é a customização, que pode ser feita com 

técnicas artesanais, como decupagem, pátina e revestimento com tecido ou vinil. Detalhes 

como puxadores e acabamentos diferenciados também são procurados.
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REFERÊNCIAS

http://www.adp.org.br/ 

http://www.senaipr.org.br/

http://www.upmoveis.com.br/

http://contentvalue.com.br/noticias-cliente/iemi

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/tendencias-para-o-setor-de-moveis-

planejados,f3eda82a39bbe410VgnVCM1000003b74010aRCRD

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-uma-loja-de-moveis-

planejados,2f197a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD

CONFIRA MAIS MATERIAIS

Soluções em ferragens para móveis multifuncionais

http://www.feiraformobile.com.br/blog/solucoes-em-ferragens-para-moveis-multifuncionais/

Você conhece os tipos de projetos em design de produtos que existem na indústria 

brasileira de móveis?

http://www.feiraformobile.com.br/blog/voce-conhece-os-tipos-de-projetos-em-design-de-

produtos-que-existem-na-industria-brasileira-de-moveis-2/

Como produzir móveis para o novo consumidor brasileiro?

http://materiais.feiraformobile.com.br/infografico-tendencias-novos-consumidores

Diversificação de portfólio: saiba mais sobre a produção de móveis 

para o mercado náutico

http://www.feiraformobile.com.br/blog/em-busca-de-oportunidades-de-diversificacao-de-

portfolio-saiba-mais-sobre-a-producao-de-moveis-para-o-mercado-nautico/

Entenda o conceito fun design, que une criatividade e diversão na produção 

de móveis

http://www.feiraformobile.com.br/blog/entenda-o-conceito-fun-design-que-une-criatividade-e-

diversao-producao-de-moveis/
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SOBRE A FORMÓBILE

A ForMóbile - Feira Internacional de Fornecedores da Indústria Madeira e Móveis é a maior feira 

técnica do setor madeira-móveis na América Latina. Com enorme poder de geração de negócios, 

apresenta tendências, novidades do setor moveleiro, amplia os canais de comercialização e 

incentiva o aumento das vendas. A ForMóbile é organizada pela Informa Exhibitions, segunda maior 

promotora de feiras do País, e principal promotora voltada para a cadeia produtiva de alimentos e 

bebidas na América Latina, com feiras e publicações que são referência no mundo inteiro.

A Informa Exhibitions acredita que eventos são plataformas de conhecimento e de relacionamento, 

que auxiliam a impulsionar a economia brasileira. A empresa é filial do Informa Group, maior 

organizador de eventos, conferências e treinamentos do mundo, com capital aberto e papéis 

negociados na bolsa de Londres. Dentre os eventos realizados pela Informa Exhibitions no Brasil 

estão: Agrishow, Fispal Tecnologia, Fispal Food Service, ForMóbile, FutureCom, ABF Franchising 

Expo, Serigra Sign e Feimec, num total de 24 feiras setoriais. A Informa Exhibitions possui escritórios 

em São Paulo (sede) e Curitiba, com cerca de 200 profissionais. Nos últimos quatro anos, a empresa 

investiu cerca de R$ 400 milhões no Brasil em aquisições de eventos e marcas, o que levou a decisão 

estratégica de alterar o nome da empresa no Brasil de BTS Informa para Informa Exhibitions.

EM CONTATO

Fique por dentro do mercado
www.feiraformobile.com.br/blog

Conheça a ForMóbile
www.feiraformobile.com.br

Equipe de conteúdo  Informa Exhibitions Brasil

Gerência de conteúdo: Lilian Burgardt   
Produção de conteúdo: Eder Gonçalves, Aline Domingues e Thiago Bento
Direção de arte: Eliane Dalbem

www.feiraformobile.com.br/blog
www.feiraformobile.com.br
https://www.facebook.com/feiraformobile
https://www.youtube.com/user/canalformobile
https://www.youtube.com/user/canalformobile

