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A cadeia produtiva de móveis compreende o conjunto de atividades que se articulam, progres-
sivamente nas diversas etapas de produção, desde a matéria-prima até o produto, incluindo 
fornecedores de insumos, prestadores de serviços e comércio em geral.

Os principais insumos utilizados para a fabricação de móveis, além da madeira, são variados, 
compreendendo tecidos, metais, plásticos, vidros, tintas e adesivos. Estes por sua vez, estão 
inseridos em outras cadeias produtivas, criando conexões transversais com os demais setores 
econômicos, ao exemplo do metal mecânico. À soma da cadeia produtiva, está inserido o cul-
tivo, a extração e o beneficiamento do seu insumo principal, a madeira, especialmente painéis 
e placas processadas, sintetizando o grande elo entre a indústria madeireira e a de móveis. 

A indústria moveleira é um ramo dotado de baixo teor tecnológico justamente por ser uma 
manufatura tradicional, ou seja, possui baixo risco de ficar obsoleta. Entretanto, mesmo essa 
manufatura está sofrendo importantes transformações tecnológicas, as quais estão focadas 
em aumento de produtividade, diversidade de produtos e integração software com máquinas, 
através de conceitos da indústria 4.0.

O setor de móveis possui um ambiente de forte concorrência, devido à grande difusão de 
empresas, no entanto, possui uma forte concentração a nível regional, o que alça a região sul 
do país como o principal polo moveleiro, representando aproximadamente 40% da produção 
nacional, dentre eles, destacam-se a cidade de Bento Gonçalves (RS), seguido por Arapongas 
(PR) e São Bento do Sul (SC).

CONTEXTUALIZAÇÃO

Área de árvores
plantadas

35% 30% 3%13% 6% 4%9%

7,84 milhões de hectares de árvores plantadas de eucalipto, pinus e demais 
espécies (acácia, araucearia, paricá e teca), para os seguintes segmentos:
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Localização das empresas 
de móveis no Brasil | 2014

Perfil das empresas moveleiras 
da Região Sul | 2007 - 2014

Fonte: IBGE

Fonte: IBGE

Nota: microempresas 0 a 19 empregados, pequenas 20 a 99, médias 100 a 499, grandes empresas mais de 500

Esta concentração regional traz um aspecto importan-
te: a informalidade, devido à facilidade de obter maté-
ria-prima e a capacidade de formar trabalhadores. As 
pequenas e médias empresas predominam no setor em 
relação às grandes, atendendo diversos nichos de mer-
cado frente à sua versatilidade e flexibilização produtiva.

A participação do Rio Grande do Sul em quantidade de empresas no segmento de móveis 
corresponde a 13,3% do total nacional. Em 2017, o valor de produção nacional ficou em R$ 
36,69 bilhões, deste montante, o faturamento da indústria moveleira do Rio Grande do Sul foi 
de R$ 5,99 bilhões, representando 16,8% do total nacional.

É perceptível que micro e pequenas empresas dominam o setor, e que há uma 
diminuta fatia de médias e grandes empresas atuantes.
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RS

2,75 mil

35.034

Faturamento da indústria
R$ 5,99 bilhões

MTE / SEFAZ / SECEX /
MDIC / Movergs / IEMI / IBGE

Bento Gonçalves

300

6.123

Faturamento da indústria
R$ 1,76 bilhões

Sindmóveis / MTE /
SEFAZ / SECEX / MDIC

BRASIL

20,7 mil

235.247

Faturamento da indústria
R$ 36,69 bilhões

IEMI / IBGE / MTE /
SECEX / MDIC / Euromonitor

EMPRESAS

EMPREGOS GERADOS

RESULTADOS

FONTES

Dados do Setor Moveleiro 
Ano Base 2017

Um dos pontos cruciais para o aumento da competitividade está na necessidade de possuir 
uma cadeia produtiva organizada, contando com parceiros estratégicos ao longo do processo. 
A cadeia produtiva moveleira divide-se entre os segmentos de indústria, comércio e serviços 
e estes, subdividem-se em suas especificidades.
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Comércio de móveis: 12607 empresas
Fabricação de móveis: 7091 empresas
Arquitetura e design: 2809 empresas

Principais elos:

Escala
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Fonte: RAIS

Nº Regional Empresas

1 Campanha 930

2 Centro 1160

3 Metropolitana 7642

4 Noroeste 1917

5 Norte 1589

6 Planalto 2325

7 Serra Gaúcha 5949

8 Sinos 4703

9 Sul 1671

10 VTRP 2857

TOTAL 30743
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Mapa da cadeia moveleira
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Na ilustração a seguir, apresentamos a estrutura da cadeia produ-
tiva de móveis, em que é possível observar a interação entre os 
segmentos fornecedores (matérias-primas, equipamentos e outros 
insumos) e os produtores de bens acabados.
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WORKSHOP DE 
PLANEJAMENTO
Com objetivo de construir direcionamentos estratégicos para transformar a cadeia moveleira 
do RS mais inovadora, competitiva e sustentável, surgiu a agenda de planejamento intitulada 
“O Futuro do Setor Moveleiro”, realizada na cidade de Bento Gonçalves em outubro de 2018.

O evento foi realizado pelo Sebrae RS e contou com o apoio institucional das seguintes entida-
des: Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves – SINDMÓVEIS, Associação das 
Indústrias de Móveis do Rio Grande do Sul – MOVERGS, Instituto Senai de Tecnologia Madeira 
e Mobiliário e Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário – ABIMÓVEL. Além destas enti-
dades que figuram entre as mais importantes do país, a agenda contou com a participação de 
representantes do poder público, universidades, empresários e demais entidades relacionadas 
ao segmento das principais regiões do estado do RS que possuem atuação no mobiliário: Serra, 
Vale dos Sinos, Metropolitana, Planalto e Vale do Taquari, totalizando 75 pessoas.

O evento foi conduzido pelo consultor em design estratégico Marcos Batista, que apresentou 
o papel da inovação na nova economia modelando negócios significativos. Após a palestra, 
iniciou-se a interação com os presentes através da aplicação 
sequencial de ferramentas estratégicas, 
tais como: 
Matriz de Alinhamento, 
Mapa de Empatia, Diagrama 
de Afinidades, Entendimento dos 
Cenários do Setor Moveleiro, 
Desafios – Ideação e Detalhamento 
e Diretrizes Futuras.
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Como resultado do workshop surgiram sete principais pilares 
para atuação setorial: governança, mercado, financeiro, pessoas, 
processos, novos modelos de negócio e transformação digital. 
O material a seguir, está organizado da seguinte forma: 

Tema principal – descrição do tema priorizado (um dos sete pilares), abrangência 
compreendida e entendimento do tema em relação ao segmento;

Linhas de atuação – resultados macro relacionados com o tema principal (principais 
entregas);

Desafios – dúvidas não respondidas ou desafios que merecem ser superados para garantir 
as principais entregas;

Ações sugeridas – possibilidades de ações que merecem ser implementadas como 
meio para atingir os resultados principais e concretizar a entrega do tema principal. 
Lembrando que estas ações são entendidas como orgânicas, ou seja, não estão finali-
zadas e devem ser constantemente revisitadas para uma real transformação da cadeia. 

O presente documento idealiza os resultados do “Encontro de Planejamento”, porém, 
carece de um olhar amplo sobre as 
ações que já estão acontecendo junto 
ao segmento, seja através de iniciativas 
pontuais, parceiros ou entidades. 
Estas podem se somar de forma a 
potencializar e acelerar a redução 
dos GAP’s da cadeia.
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GOVERNANÇA

Estabelecer uma governança colaborativa das principais lideranças da indústria, 
comércio e serviços de móveis para ampliar as oportunidades mercadológicas, 
debater as estratégias e monitorar ações conjuntas para o desenvolvimento da 
cadeia moveleira do RS, melhorando o ambiente de negócios.

Linhas de atuação: 
• Alinhamento dos players da cadeia produtiva através de interesses comuns.
• Melhorar o ambiente de negócios para a prosperidade do segmento.
• Criar um ambiente de cooperação para fortalecimento do ecossistema.

Desafios: 
• Como podemos engajar os empresários para a cooperação?
• Como podemos proporcionar a integração dos elos da cadeia, para alinhar 
   interesses e desejos da indústria ao consumidor?
• Como mudar a cultura dos empresários?
• Como sensibilizar a gestão e entender a necessidade de evoluir?
• Como criar um ambiente de negócios sustentáveis no moveleiro?
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Ações sugeridas: 
• Criação do Comitê de Governança Setorial da cadeia moveleira: empresas, poder público,
   academia e comunidade
• Analisar as leis e tributos que impactam a cadeia moveleira em sua amplitude municipal,
   estadual e federal para orientar os empreendedores
• Revisar as leis e tributos que impactam a cadeia moveleira em sua amplitude municipal, 
   estadual e federal e pleitear melhorias nos canais competentes
• Criar um ambiente de cooperação para fortalecimento do ecossistema
• Monitoramento permanente das ações prioritárias do planejamento da cadeia produtiva
• Alinhamento da comunicação da cadeia produtiva RS
• Definição de estratégias conjuntas da cadeia produtiva: indústria, comércio e serviços
• Realização de encontros periódicos estaduais e ou regionais para monitoramento das
   ações e pautas da cadeia produtiva
• Mapear e debater estratégias que alavanquem ações de cooperação na cadeia produtiva
• Conectar as ações existentes das entidades com a cadeia para ampliar as oportunidades 
   comerciais em conjunto
• Elaboração de estratégias de comunicação nos diferentes elos da cadeia produtiva
• Geração de conteúdo e disseminação do interesse da cadeia moveleira
• Elaboração de convênios com institutos e entidades que atuam na capacitação
   técnica para customização de programas de treinamentos sob medida continuados
  (ead, corporativo)
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MERCADO

Oportunizar a geração de negócios para as indústrias moveleiras.

Linhas de atuação: 
• Evolução do consumidor de móveis e seus comportamentos de consumo.
• A utilização correta da comunicação e dos canais de venda para se conectar 
   com os consumidores.
• Internacionalização como mercado potencial.
• Materiais alternativos proporcionando sustentabilidade e engajamento social.
• Fidelização de parcerias com fornecedores na cadeia produtiva.
• Produtos multifuncionais e multipropósitos para atender o novo perfil de 
   consumidor e as novas demandas de moradia.
• Utilização do design como estratégia para diferenciação e posicionamento 
   das empresas.
• Tecnologia como ferramenta para impulsionar as vendas e proporcionar 
   experiências.
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Desafios: 
• Como melhorar a percepção do meu produto para o cliente?
• Como podemos aplicar tecnologia para melhorar a experiência do cliente?
• Como podemos nos posicionar perante as incertezas de comportamento 
   de parceiros e implementação de novas tecnologias?
• Como podemos atingir os consumidores do futuro, levando em conta que 
   precisamos despertar experiências?
• Como podemos responder com rapidez as exigências dos consumidores?
• Como podemos entender os problemas ou desejos dos clientes pelo mobiliário?
• Como podemos fazer a interlocução da indústria e varejo com as necessidades
   dos clientes?
• Como podemos atingir a “alma” dos consumidores com nossos produtos?
• Como podemos integrar a cadeia moveleira ao novo modelo de mercado?
• Como podemos entender os consumidores?
• Como podemos pesquisar o mercado?
• Como sobreviver indústria/varejo e consumidor?
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Ações sugeridas: 
• Ações de aproximação entre indústria e varejo.
• Estudo de comportamento de consumo.
• Mapeamento de tendências e tecnologias aplicáveis ao varejo de móveis.
• Massificação do uso de ferramentas de design para desenvolvimento de 
   produtos e serviços de forma assertiva e conectada com o mercado consumidor.
• Aproximação de designers com as indústrias.
• Inserção digital das empresas.
• Ações de internacionalização dos produtos brasileiros.
• Benchmarking e participação de feiras nacionais e internacionais referências para 
   o setor moveleiro.
• Melhorar a interface da indústria com os profissionais criativos (arquitetos, designers 
   e projetistas).
• Investir em pesquisas de mercado (exemplo visitas a consumidores).
• Parcerias estratégicas.
• Investimento em design.
• Realização de pós venda.
• Investir em Big Data.
• Investir em marketing digital.
• Investir em e-commerce.
• Utilizar mais as redes sociais.
• Investimento em feiras e eventos em shoppings.
• Focar em atendimento diferenciado.
• Transformar ambientes (lojas/fábricas) em cenários.
• Deixar o cliente participar da customização dos produtos.
• Fazer trabalho de pesquisa junto aos varejistas e designers.
• Múltiplos canais (omnichanel).
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FINANCEIRO

Oportunizar acesso a crédito acessível para investimentos no setor moveleiro.

Linhas de atuação: 
• Como implementar tecnologia a custo acessível?
• Aprimorar a gestão das empresas.

Desafios: 
• Como podemos dar suporte as empresas nas questões legais e financeiras?
• Qual o momento adequado para investir?
• Como fazer uma gestão orientada por indicadores de desempenho?

Ações sugeridas: 
• Implementar controles gerenciais e financeiros.
• Aproximação de players de tecnologia com indústria e varejo.
• Aproximação de instituições de fomento à investimentos.
• Criar inteligência para investir no momento certo do mercado.
• Ter maior aproximação com contadores.
• Realização de trocas de experiências entre os empresários.
• Realizar eventos ou treinamentos sobre leis e normas tributárias.
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PESSOAS

Promover uma jornada de mudança de pensamento do empresário com vistas à transformação 
digital, pautado na resolução dos problemas dos clientes, ou seja, como ele transforma seu 
pensamento linear em pensamento exponencial. Quanto mais desenvolvido e disseminado for 
o mindset digital na empresa, mais preparada ela estará para os desafios que o futuro tecno-
lógico está impondo.

Linhas de atuação: 
• Mudança de mindset dos empresários em relação a novas tecnologias e novos
   modelos de negócio.
• Especialização e qualificação da mão-de-obra para atuar na indústria e varejo.
• Desenvolvimento de liderança e transformação da cultura empresarial frente 
   a nova economia.

Desafios: 
• Como podemos melhorar a interface da mão de obra atual com as novas 
   tecnologias?
• Como preparar esta mão de obra para o novo mercado consumidor?
• Como podemos formar mão de obra qualificada para a indústria?
• Como profissionalizar e gerir os conflitos entre a família?
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Ações sugeridas: 
• Investir na profissionalização da gestão.
• Realizar treinamento profissional na área de sucessão familiar.
• Investir na formação da liderança empresarial.
• Realizar treinamento sobre as diferentes gerações (X, Y, Z...).
• Investir em treinamentos técnicos operacionais dentro da empresa (in Company).
• Aproximação dos institutos educacionais (ex. Senai) para customizar programas 
   de treinamentos sob medida continuados (ead, corporativo, etc).
• Criar e disseminar um programa de participação de resultados específicos no moveleiro.
• Firmar parcerias com empresas especializadas em recrutamento e seleção.
• Investir em programa de transformação da cultura empresarial.
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PROCESSOS

Desenvolvimento de uma cultura organizacional com foco nas pessoas, preparando-as para 
trabalhar na era digital, principalmente com o tratamento e o compartilhamento de informações 
interligadas na cadeia produtiva, o que melhora a tomada de decisões entre os envolvidos e 
permite a adaptabilidade dos processos e produtos com foco no mercado.

Linhas de atuação: 
• Modernização dos parques fabris.
• Personalização e flexibilidade como diferenciais competitivos.
• Preparação das empresas para jornada de implementação da Indústria 4.0.

Desafios: 
• Como podemos modernizar o parque fabril?
• Como implantar a indústria 4.0 com mão de obra qualificada?
• Como podemos otimizar os processos de fabricação?

Ações sugeridas: 
• Aproximações entre indústrias, universidades e parques tecnológicos para 
   disseminação de conhecimentos e transferência tecnológica.
• Inserção digital das empresas.
• Benchmarking e participação de feiras nacionais e internacionais referências para 
   o setor moveleiro.
• Lean Manufacturing.
• Aproximação com startups para solução de problemas.
• Implementar mapeamento de processos e capacitação de pessoas da produção
• Implementar programa de educação continuada (produção e automação)
• Realizar visitas em outras empresas para conhecer casos reais na prática
• Investir na análise de dados, iot e inteligência virtual do setor
• Investir em equipamentos e tecnologias
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NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO

Oportunizar o desenvolvimento de novos modelos de negócio para cadeia produtiva moveleira, 
focando na experiência do cliente criando valor para os negócios.

Linhas de atuação: 
• Novos modelos de negócio para o setor moveleiro (indústria, comércio e serviços).
• Desenvolvimento de cultura de inovação empresarial voltada ao mercado.

Desafios: 
• Como podemos transformar o RS num polo de inovação em móveis?
• Como podemos customizar um produto com escalabilidade?
• Como podemos introduzir a inovação na empresa?

Ações sugeridas: 
• Mapeamento de oportunidades para novos modelos de negócio na indústria, 
   comércio e serviços.
• Prototipação de novos modelos de negócio específicos no moveleiro.
• Aproximação de institutos de tecnologia e inovação junto a cadeia moveleira.
• Conhecer outras empresas exemplos de inovação.
• Desenvolver um programa de cultura de inovação.
• Investir em design estratégico alinhado ao modelo de negócio.
• Formar equipes de inovação.
• Realizar parcerias com profissionais criativos.
• Participar de redes de cooperação no setor (indústria, comércio e serviços).
• Trabalhar em parcerias estratégicas com outras empresas, fornecedores 
   e clientes  (indústria, comércio e serviços).
• Validar modelos de negócios e produtos com conceitos de startups.
• Aproximação das indústrias de SC para conhecimento e parcerias.
• Eventos de conexão dos elos da cadeia produtiva.
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Desenho de uma política para transformação digital das empresas e das pessoas, 
tendo o conhecimento como espinha dorsal para inovação.

Linhas de atuação: 
• Digitalização das indústrias.

Desafios: 
• Como fazer o empresário obter conhecimento dos negócios digitais?
• Como preparar e estruturar empresas digitais?
• Quais incentivos aos negócios digitais?
• Promover uma jornada de mudança de pensamento do empresário com vistas 
   à transformação digital.
• Ampliar a inovação em produtos, processos e modelos de negócios.
• Promover a qualificação dos profissionais.
• Disseminar as novas tecnologias.
• Promover o acesso às informações e aos serviços em inovação.
• Fortalecer a relação entre Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação.
• Massificação da metodologia Avança Indústria 4.0.

Ações sugeridas: 
• Inserção digital na indústria, comércio e serviços.
• Conexão com novos modelos de negócio.
• Aproximação do ecossistema de startups para solução de problemas e mapeamento 
   de oportunidades.
• Investimentos em sistemas digitais e marketing.
• Investimentos em sistemas digitais para canais de venda.
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PRIORIZAÇÃO 
DE AÇÕES
Após a realização do workshop de planejamento, a devolutiva aos participantes com o 
conteúdo do material compilado será apresentado por recortes regionais, ou seja, Serra, 
Sinos, Vale do Taquari, Metropolitana e Planalto. A primeira região a iniciar esta apresentação 
foi a Regional da Serra Gaúcha, em dezembro de 2018.

Durante o evento, foi realizado um resgate de todos os trabalhos e na sequência, foram 
divulgados os materiais compilados. De posse destes materiais aplicou-se uma Matriz 
de Priorização no grupo, onde os participantes deveriam indicar quais seriam as prioridades 
de trabalho de acordo com os sete pilares: governança, mercado, finanças, pessoas, processos, 
novos modelos de negócios e transformação digital.

Resultado da matriz de priorização - Moveleiro RS
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De posse dos resultados, estão sendo propostas três iniciativas na Regional:

GOVERNANÇA DO MERCADO MOVELEIRO RS
Estabelecer uma governança colaborativa das principais lideranças da indústria, comércio e 
serviços de móveis, para ampliar as oportunidades mercadológicas, debater as estratégias e 
monitorar ações conjuntas para o desenvolvimento da cadeia moveleira do RS.

Focos Estratégicos:
• Definição de estratégias conjuntas da cadeia produtiva: indústria, comércio e serviços.
• Alinhamento da comunicação da cadeia produtiva RS.
• Conexão dos players da cadeia produtiva através de interesses comuns.
• Melhoria do ambiente de negócios com a participação de empresas, 
   poder público e educação.
• Criar um ambiente de cooperação para fortalecimento do ecossistema.
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INDÚSTRIA MOVELEIRA MAIS COMPETITIVA  
Oportunizar a geração de negócios para as indústrias moveleiras seriadas da serra gaúcha.

Focos Estratégicos:
• Aprimoramento da gestão comercial;
• Desenvolvimento da cultura de inovação, aumentando o valor percebido dos 
   produtos e serviços através do design;
• Revisão do mix de produtos de acordo com tendências de mercado e 
   comportamento de consumo;
• Fomentar novos negócios com o varejo de móveis
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MAIS MERCADO - MADEIRA E MÓVEIS DA SERRA GAÚCHA 
Oportunizar a geração de negócios para marcenarias da Serra Gaúcha através da ampliação 
dos canais de venda e do reposicionamento digital.

Focos Estratégicos:
• Capacitar os empresários na gestão focada em indicadores de desempenho e resultados.
• Aprimoramento da gestão comercial das empresas envolvidas.
• Aumentar o valor percebido dos produtos e serviços através do design.
• Fortalecimento de parcerias estratégicas entre indústria profissionais criativos.
• Fortalecimento da comunicação através da inserção digital.



Parceiros:


