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ANEXO A – Descrição das empresas de móveis da amostra do SLP de Bento Gonçalves 

Empresas Funcionários Produto Matéria-
prima 

Mercado Interno Mercado 
Externo 

Competências em produtos 
e processos 

Empresa A 450  Linha de 
móveis 
modulares 
(cozinha, 
dormitórios, 
banheiro, área 
de serviço, 
sala exceto 
estofados e 
cadeiras)  
 
Linha de 
produtos 
padrão para 
varejo 
convencional  
 
Linha para 
exportação 
(de acordo 
com pedido 
do cliente) –  

Aglomerado 
e MDF – 
mercado 
interno  
Pinus – 
exportação 

Lojas exclusivas 
voltadas para classe 
média/alta. 
Investindo em lojas 
exclusivas voltadas 
para público de 
classe média/baixa. 
Varejo 
convencional 
multimarcas. 

Distribuidores/ 
Importadores 

Produto – na empresa são 4 
profissionais que trabalham 
com o desenvolvimento dos 
produtos para o mercado 
interno, além de 3 arquitetos 
que são contratados para 
projetos específicos. Produtos 
tem enfoque em 
funcionalidade e praticidade. 
A cada 6 meses são 
introduzidas mudanças nas 
linhas. 
Para mercado externo os 
projetos vêm do cliente. 
Processo e gestão – processo 
voltado para qualidade, 
velocidade e flexibilidade. 
Maquinário automatizado e 
atual que otimiza a utilização 
de matéria-prima. Utiliza 
sistema de estoque com 
controle eletrônico. Lead-time 
de produção de 4 dias. 
Sistema de gestão de 
qualidade total e melhoria 
contínua com meta de adotar 
50 melhoria/mês. Política de 
RH voltada para 
comprometimento de todos.  
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Empresas Funcionários Produto Matéria-

prima 
Mercado Interno Mercado 

Externo 
Competências em produtos 
e processos 

Empresa B 700 – três 
unidades, uma 
dedicada à 
produção de 
móveis de 
madeira.  

Linha de 
móveis 
modulares 
(cozinha, 
dormitórios, 
banheiro, área 
de serviço, 
sala exceto 
estofados e 
cadeiras)  

Aglomerado 
e MDF – 
mercado 
interno  
 

Lojas exclusivas 
voltadas para classe 
média/alta. 

Não exporta. Produto – empresa tem um 
designer que faz o 
desenvolvimento dos 
produtos, além de dois 
projetistas e um desenhista. 
As linhas são remodeladas 
todo ano. Os produtos têm 
enfoque funcional e 
praticidade  
Processo – processo voltado 
para qualidade, velocidade e 
flexibilidade. Lead-time de 
produção de 25 dias, e meta é 
de reduzir para 10 dias. 
Utiliza sistema de PCP com 
base MRPII, e sistema de 
inforamção ligado 
diretamente com as lojas 
exclusivas. 

Empresa 
C 

100 Linha de 
produtos 
padrão – 
peças a vulsa 
(racks, 
estantes, 
fruteiras, 
mesas de 
computador e 
tábuas de 
passar) 

Aglomerado
MDF. 

Grande varejo, 
pequeno varejo 
através de 
representantes 
voltados para classe 
baixa 

Grande varejo, 
representantes, 
distribuidores/ 
Importadores 
(maior volume).  

Produto – contratação de 
designer exclusivo para 
desenvolvimento dos produtos 
e manufaturabilidade. 
Reavaliação dos produtos a 
cada 6 meses.  
Processo e gestão – máquinas 
adquiridas recentemente 
visam qualidade, custo e 
velocidade.   
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Empresas Funcionários Produto Matéria-
prima 

Mercado Interno Mercado 
Externo 

Competências em produtos 
e processos 

Empresa 
D 

766 Linha de 
móveis 
modulares 
(cozinha, 
dormitórios, 
banheiro, área 
de serviço, 
sala de jantar, 
estar, 
escritório 
estofados, 
pisos de 
madeira e 
cadeiras)  
 
Linha para 
exportação 
(escritório e 
móveis de 
acordo com 
pedido dos 
clientes) 

Aglomerado 
e MDF com 
acabamento 
de lâmina 
de madeira 
e pintura – 
mercado 
interno  
Pinus – 
exportação 

Lojas exclusivas 
voltadas para classe 
média/alta. 

Grande varejo 
(móveis de pinus) 
Representantes 
(móveis para 
escritório) 
Parceria com 
construtoras para 
projetos especiais.  
Possui um Centro 
de Distribuição 
nos EUA. 

Produto – existe departamento 
específico de 
desenvolvimento de produtos 
que tem tarefa de propor 
modificações e novos 
produtos para a equipe de 
produto (reunião mensal com 
2 diretores, 5 gerentes) para 
decidirem em quais projetos a 
empresa desenvolverá.  
Processos – empresa utiliza 
bastante mão-de-obra pois 
fazem acabamento com 
lâminas de madeira, 
produzem produtos de pinus e 
estofados que demandam 
muita mão-de-obra. Tem 
investido em flexibilidade, e 
portanto em set-up rápido e 
sistema JIT. Utilizam Gestão 
de Qualidade Total. E estão 
investindo em novo Sistema 
de Informação ligando lojas 
no sistema da fábrica. 
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Empresas Funcionários Produto Matéria-

prima 
Mercado Interno Mercado 

Externo 
Competências em produtos 
e processos 

Empresa E 350 Linha 
completa de 
móveis 
modulares 
 
Linha de 
produtos 
padrão para o 
exterior 

MDF com 
acabamento 
de BP, 
melamina, 
PVC – 
mercado 
interno e 
externo. 

Lojas exclusivas e  
fornecimento de 
cozinhas para um 
grande varejista, 
ambos voltados 
para classe 
média/alta. 

Lojas exclusivas e 
Distribuidores/ 
Importadores 

Produto – empresa tem 
contrato com empresa de 
design que realiza pesquisa de 
mercado, prospecção no 
mercado interno e 
desenvolvimento de produtos. 
Os produtos do mercado 
interno são os mesmos que 
vão para as lojas exclusivas 
do exterior.  
Processo e gestão – a empresa 
enfoca qualidade, velocidade 
e flexibilidade. O maquinário 
é moderno de set-up curto. O 
lead-time de produção é de 7 
dias. Utiliza  MRPII para 
planejamento, programação e 
controle da produção. Tem 
sistema de informação para as 
lojas que controla gestão, faz 
projetos e coloca os pedidos 
na fábrica.  

Empresa F 250 Linha 
exportação –
dormitótios, 
salas de jantar 
e peças a 
vulsa (racks, 
estantes, 
mesas de 
computador) 

Pinus e 
aglomerado 

Não atua no 
mercado interno 

Grande varejo e 
pequena 
percentagem via 
distribuidores/ 
importadores 

Produto – a empresa atende 
aos pedidos dos clientes que 
especificam os produtos. 
Manufaturabilidade é feita por 
3 projetistas. 
Processos – utiliza MRPII 
para PPCP. O maquinário é 
importado  
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Empresas Funcionários Produto Matéria-
prima 

Mercado Interno Mercado 
Externo 

Competências em produtos 
e processos 

Empresa 
G 

235 Linha para 
exportaçao –
salas de 
jantar, e peças 
a vulsa. 
 
Linha de 
produtos 
padrão para 
varejo 
convencional 

Aglomerado
MDF e 
pinus 

Grande varejo Grande varejo, 
pequena 
percentagem 
através de 
distribuidores/ 
importadores 

Produto – realiza adaptações 
dos produtos que estão no 
mercado. Os clientes também 
enviam os projetos. 
Proceso e gestão -  

Empresa 
H 

52 Cristaleiras, 
home-theater 
e salas de 
jantar 

Aglomerado 
e Jequitibá 

Rede de varejo para 
classe média/alta, 
pequeno varejo 
(lojas de decoração) 
através de 
representantes 

Distribuidores/ 
Importadores 
(30%) e 
representantes 
(70%) 

Produto – desenvolve a 
manufaturabilidade do projeto 
de produto da rede de varejo 
do mercado interno. Para 
outros clientes o proprietário 
realiza adaptações dos 
lançamentos do mercado. 
Processos e gestão -  possui 
máquinas italianas modernas 
para secagem da madeira, 
centros de usinagem, 
furadeiras e lixadeiras. O 
processo exige bastante 
trabalho manual (madeira 
maciça exige mais mão de 
obra, e as peças com 
aglomerado são acabadas com 
lâminas de madeira).   
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Empresas Funcionários Produto Matéria-
prima 

Mercado Interno Mercado 
Externo 

Competências em produtos 
e processos 

Empresa I 270 – duas 
unidades 

Linha para 
mercado 
interno – 
dormitórios 
(padrão e 
modular) 
 
Linha para 
mercado 
externo – 
dormitórios. 

Aglomerado
MDF e 
pinus 

Grande varejo, 
(dormitórios 
padrão) e pequeno 
varejo (lojas 
multimarcas - 
dormitórios 
modulares)  

Grande varejo Produto – a empresa faz 
modificações nas linhas de 
produtos quando os 
compradores pedem 
atualizações. Tem um 
designer que presta serviços 
eventuais para projetar 
produtos para o mercado 
interno. 
Processos e gestão – o 
maquinário tem em média 10 
anos, o foco é em custo.   

Empresa J 58 Peças a vulsa 
(racks, 
estantes, 
fruteiras, 
tábuas de 
passar, 
móveis para 
área de 
serviço etc)  

Aglomerado 
e MDF 

Grande varejo Distribuidores/ 
importadores, 
pequeno varejo 
através de 
representantes  

Produto – Manufaturabilidade 
por tecnólogos moveleiros, 
empresa contratada por 
96h/mês para 
desenvolvimento de produto. 
Contrata promotores para 
orientarem os clientes sobre a 
montagem dos produtos nos 
pontos de venda. 
Processo e gestão– utiliza 
alguns equipamentos 
modernos  (CNC e furadeiras) 
e outros mais manuais. O 
enfoque é em custos. Trabalha 
com SQT e é certificada como 
empresa socialmente 
responsável (SA 8000).  
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Empresas Funcionários Produto Matéria-
prima 

Mercado Interno Mercado 
Externo 

Competências em produtos 
e processos 

Empresa 
K 

51 Peças a vulsa 
(racks, 
estantes, 
fruteiras, 
tábuas de 
passar, 
móveis para 
área de 
serviço etc) , 
dormitórios 

Aglomerado 
e MDF 

Varejo de pequeno 
porte através de 
representantes 

Distribuidores/ 
importadores de 
pequeno porte e 
varejo de pequeno 
porte através de 
representantes da 
empresa 

Produto – realiza atividades 
para manufaturabilidade dos 
produtos pedidos pelos 
clientes externos e desenvolve 
alguns produtos  contratando 
designer que são remunerados 
de acordo com as vendas dos 
produtos desenvolvidos. 
Processo e gestão– tem duas 
linhas de produção. Uma com 
equipamentos tradicionais 
para produzir pequenos lotes e 
outra mais moderna com 
maior capacidade e 
velocidade para produção de 
lotes maiores. 

Empresa L 
(empresa 
possui 
plantação 
de pinus e 
uma 
serraria) 

700 Salas de jantar 
e peças a 
vulsa 
(estantes, 
racks, 
carrinhos de 
bebidas).  

Pinus Não atua Grande varejo, 
distribuidores/ 
importadores e 1 
representante 
(Espanha) 

Produto - realiza atividades 
para manufaturabilidade dos 
produtos pedidos pelos 
clientes externos 
Processo e gestão – Empresa 
verticalizada a montante. 
Produz pinus que é 
consumido pela fábrica de 
móveis.  

 



210 

ANEXO B – Descrição das empresas fornecedoras de produtos e serviços do SLP de Bento Gonçalves 

Empresas Funcionários Produto Matéria-prima Mercado Competências em produtos 
e processos 

Empresa X 60 Terceirização  Aglomerado e MDF Prestação de 
serviços para 
grandes e médias 
empresas da região. 
Produção de 
móveis para área de 
serviço, banheiro e 
peças acessórias do 
mobiliário. 

Produto – o proprietário 
desenvolveu projeto das peças 
produzidas pela empresa.  
Processo e gestão – algumas 
máquinas modernas, centros 
de usinagem e seccionadora 
CNC, para produção de peças 
mais elaboradas e que 
necessitam de alta precisão. 
Maior parte dos equipamento 
são mais antigos que 
necessitam de trabalhos mais 
manuais. Planejamento da 
produção é realizado pelos 
proprietários sem adoção de 
software ou sistema formal. Já 
realizaram cursos sobre 
qualidade mas não há análises 
sistemáticas dos problemas.   

Empresa 
Y 

15  Terceirização Aglomerado e MDF Presta serviços para 
uma grande 
empresa da região e 
pega serviços de 
quaterização. 
Produz pequenas 
peças e faz pintura 
com pistola. 

Processos e Gestão – empresa 
utiliza maquinário rudimentar. 
Gestão e controle da produção 
realizado pelo proprietário. A 
empresa apresenta problemas 
de lay-out, e organização 
interna. Controla a qualidade 
com inspeções, não há 
sistemática de análise e 
solução de problemas. O 
cliente presta assessoria 
técnica quando necessário.  
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Empresas Funcionários Produto Matéria-prima Mercado Competências em produtos 

e processos 
Empresa Z 55 Terceirização Aglomerado e MDF Prestação de 

serviços para 3 
grandes empresas 
da região. Produção 
de móveis para área 
de serviços, 
banheiro e peças 
acessórias do 
mobiliário para o 
mercado regional e 
nacional. 

Produto – foram concebidos e 
desenvolvidos alguns modelos 
de móveis para banheiro pelos 
proprietários da empresa, com 
sugestões de um profissional 
que foi contratado para 
montar rede de representantes 
para fazer a colocação do 
produto no mercado. 
Processo de gestão - máquinas 
modernas como centros de 
usinagem e seccionadora 
CNC, para produção de peças 
mais elaboradas e que 
necessitam de alta precisão 
(portas, gavetas etc). Maior 
parte dos equipamento são 
mais rudimentares e 
necessitam de trabalhos mais 
manuais. Software para gestão 
da produção e utilização de 
planilhas para controles 
financeiros. Participaram de 
cursos de qualidade total.   
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Empresas Funcionários Produto Matéria-prima Mercado Competências em produtos 

e processos 
Empresa Q 20 Ferramentas 

diamantadas 
Aço e diamante Vende para 

empresas 
moveleiras da 
região (70%), e 
para outros polos 
moveleiros 
(Arapongas, 
Mirassol, Linhares, 
Ubá, São Paulo, 
São Bento do Sul). 
Quanto mais as 
empresas adotarem 
equipamentos 
modernos 
(seccionadoras, 
furadeiras, centros 
de usinagem) mais 
a empresa vende. 
Contato é essencial. 

Produto – parceria com 
empresa italiana. Os projetos 
das ferramentas são 
desenvolvidas em CAD/CAM 
pela empresa. 
Porcesso e Gestão – a 
empresa teve repasse tanto de 
tecnologia de produção 
quanto de gestão da parceira 
italiana. Utiliza sistema de 
informação para 
gerenciamento e controle 
tanto da administração quanto 
da produção. Maquinário para 
produção das peças é 
importado e há constante 
troca de informações com 
parceiro da Itália.   

Empresa 
X1 

60 Portas de 
alumínio 

Alumínio e vidro Vendas para 
mercado nacional e 
exportação  

Produto – parceria com 
empresa italiana. Pagamento 
de royalties para produzir e 
comercializar os produtos 
Processos e Gestão – A 
empresa possui uma unidade 
nos EUA e outra no México.  

Acessórios 
Empresa 
Y1 

25 Chapas de 
acrílico 

Acrílico Vendas para região 
e mercado nacional 

Produto – adaptado para 
necessidades dos moveleiros 
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ANEXO C – Descrição das empresas de móveis e fornecedoras de produtos e serviços da amostra do SLP de São Bento do Sul 

Empresas Funcion. Produto Matéria-
prima 

Mercado Interno Mercado 
Externo 

Competências em produtos 
e processos 

Empresas A2 
E B2   

1250 Artefama 
Industrial -  
produtos 
padrão 
montado 
(30%) e 
desmontado 
(70%) 
voltados para  
mercado 
externo 
(dormitórios, 
sala de jantar, 
estantes e 
racks). 
 
Artefama 
Com. Exp. –
oito terceiros 
que fazem os 
pedidos mais 
simples que a 
Artefama 
recebe e a 
Artefama 
Com. Exp. 
funciona 
como agente 
de exportação 
 

Pinus (20% 
florestas 
próprias), e 
introduzindo 
painéis para 
compor os 
móveis 

Sobras de 
matéria-prima 
comercializadas 
no mercado (3% 
do faturamento) 

Agentes de 
exportação 
(agente no Brasil 
é a própria 
Artefama – 80% e 
Importadores/ 
distribuidores – 
20% 

Produtos – cliente externo 
envia o projeto e a empresa 
mantem uma equipe de 
desenvolvimento cuja tarefa é 
realizar a manufaturabilidade 
dos projetos enviados e 
desenvolver as embalagens. A 
empresa também puxa 
demanda para que seus 
fornecedores desenvolvam 
produtos voltados para 
melhorar a  produtividade da 
empresa. 
Processos – empresa utiliza 
maquinário moderno e 
técnicas voltadas para 
diminuição de custo do 
processo. Mantém um 
departamento para estudo de 
melhorias de processo. 
Realizou avanços em 
secagem, pintura (para linha 
montada e desmontada), 
otimização de corte de 
madeira e de chapas, e 
adequações para diminuição 
de consumo de matéria-prima, 
energia e água (ISO 14000). 
Produz móveis montados em 
monovia com tecnologia 
trazida dos EUA.  
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Empresas Funcion. Produto Matéria-

prima 
Mercado Interno Mercado 

Externo 
Competências em produtos 
e processos 

Empresa C2 400 Produtos 
padrão 
montado 
(20%) e 
desmontado 
(80%) 
voltados para  
mercado 
externo 
(dormitórios, 
sala de estar, 
exceto 
estofados), e 
com o mesmo 
padrão de 
produção e 
qualidade 
vende-se para 
mercado 
interno (3% 
do 
faturamento). 
 

Pinus e MDF 
(para compor 
os produtos) 

Rede de varejo 
voltado para 
classes média/alta 

Agentes de 
exportação e 
redes de varejo de 
médio porte 
(diretamente) 

Produtos – equipe de 9 
pessoas que faz 
manufaturabilidade dos 
projetos enviados pelos 
clientes. Os móveis feitos com 
pinus e MDF foi um pedido 
de um cliente da Europa, a 
empresa paga para poder 
produzir estes produtos. 
Processos – a mesma equipe 
que desenvolve os projetos 
dos produtos fazem estudos 
para melhoria dos processos. 
As últimas ações foram 
adequação do Lay-out e 
implementação de sistema de 
informação integrado (ERP). 
É constante também os 
estudos sobre tempos e 
métodos. A empresa está 
implementando 
procedimentos da ISO 14.000, 
portanto tem desenvolvido 
ações para diminuir consumo 
de matéria-prima, e insumos 
(energia, água, tintas, 
vernizes, selantes etc)  
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Empresas Funcion. Produto Matéria-

prima 
Mercado Interno Mercado 

Externo 
Competências em produtos 
e processos 

Empresa D2 1.100 Linha de 
móveis 
modulares 
voltada para o 
mercado 
interno (todos 
os móveis que 
compõem 
residência, 
exceto 
estofados) 
 
Linha de 
produtos 
padrão para o 
mercado 
interno 
(dormitório, 
sala de jantar, 
de estar, 
banheiro, 
cozinha, área 
de serviço). 
 
Linha de 
móveis de 
escritório e 
mesas de 
bilhar para o 
mercado 
externo 

Aglomerado, 
MDF e pinus 

Lojas exclusivas 
voltadas para 
classe média/alta. 
Varejo 
convencional 
multimarcas. 

Agentes de 
exportação e 
poucos clientes 
diretos (resultado 
da falência de um 
distribuidor, os 
clientes se 
tornaram diretos). 
Começando a 
produzir móveis 
residenciais para 
mercado externo 
(dormitórios e 
sala de jantar). 
 
 

Produtos – para o mercado 
interno tem a contratação de 
empresa para fazer pesquisa 
junto ao consumidor para 
coletar informações que 
servirão no direcionamento da 
linha de produtos. Além de  
contratar designer para o 
desenvolvimento dos 
produtos, o departamento de 
marketing e de pesquisa e 
tecnologia (total 22 pessoas) 
também desenvolvem novos 
produtos. Para o mercado 
externo o departamento de 
pesquisa e tecnologia  faz a 
manufaturabilidade dos 
projetos dos clientes. 
Processos – o departamento 
de pesquisa e tecnologia conta 
com 9 pessoas que se dedicam 
às melhorias de processos. 
Implementaram um software 
de programação dinâmica 
para fazer o ajuste fino do 
planejamento da produção, o 
que diminuiu o lead-time, da 
linha do mercado externo, de 
23 para 12 dias. Estão 
implementando manufatura 
enxuta.   
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Empresas Funcion. Produto Matéria-

prima 
Mercado Interno Mercado 

Externo 
Competências em produtos 
e processos 

Empresa E2 132 Produtos 
padrão 
montado (3%) 
e desmontado 
(97%) 
voltados para  
mercado 
externo 
(dormitórios, 
móveis para 
escritório e 
sala de estar, 
exceto 
estofados e 
cadeiras), e 
com o mesmo 
padrão de 
produção e 
qualidade 
vende-se para 
mercado 
interno (7% 
do 
faturamento). 
 

Pinus (90%) e 
MDF (10%) 

Rede de varejo 
para classe 
média/alta. 

Agentes de 
exportação que 
atendem 
distribuidores/ 
importadores e 
catálogos para 
segmento de 
mercado 
médio/baixo. 

Produtos – projeto do produto 
enviado pelo cliente e 
empresa faz internamente 
estudo de materiais para 
adequar o custo, e 
manufaturabilidade. Utiliza 
CAD para fazer estudo de 
economia de materiais. A 
empresa também desenvolve a 
embalagem (25 a 30% do 
custo do produto) 
Processos – a empresa 
concentra esforços para 
solucinar problemas de 
produtividade. Especial 
atenção é dada para setor de 
pintura que consome muitos 
custos.  
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Empresas Funcion. Produto Matéria-

prima 
Mercado Interno Mercado 

Externo 
Competências em produtos 
e processos 

Empresa F2 300 Produtos 
desmontado  
voltados para  
mercado 
externo 
(móveis para 
escritório e 
dormitórios) 
 

Pinus (90%) e 
MDF (10%) 

--- Agentes de 
exportação que 
atendem 
distribuidores/ 
importadores e 
catálogos para 
segmento de 
mercado 
médio/alto. 

Produtos – projeto do produto 
enviado pelo cliente e 
empresa faz internamente 
estudo de materiais para 
adequar o custo, e 
manufaturabilidade. 
Processos – esforço para 
melhorar secagem da madeira 
e otimizador corte da madeira. 

Empresa G2 100 Produtos 
desmontado  
voltados para  
mercado 
externo 
(móveis para 
escritório, 
domitórios). 
Faz serviço 
subcontrataçã
o para ocupar 
capacidade. 

Pinus Rede de varejo 
para classe 
média/alta. 

Agentes de 
exportação que 
atendem 
distribuidores/ 
importadores da 
Europa e Oriente 
Médio. 
Empresas maiores 
da região que 
subcontratam 
serviços 

Produtos – projeto do produto 
enviado pelo cliente e a 
empresa faz estudo de custo, e 
manufaturabilidade. 
Processos – bastante manual.  

Empresa H2 120 Produtos 
desmontados 
para mercado 
externo 
(dormitórios) 

Pinus, MDF e 
aglomerado 

--- Agentes de 
exportação 
(100%) 

Produtos - projeto do produto 
enviado pelo cliente e a 
empresa faz estudo de custo, e 
manufaturabilidade. 
Processos – empresa tem 
linha de produção que utiliza 
bastante mão-de-obra. 
Quando necessita entalhar 
(CNC) ou tornear subcontrata.   
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Empresas Funcion. Produto Matéria-

prima 
Mercado Interno Mercado 

Externo 
Competências em produtos 
e processos 

Empresa I2  350 Produtos 
montados 
(20%) 
desmontados 
(80%) 
voltados para 
mercado 
externo 
(móveis de 
escritório, 
dormitório, 
sala de jantar 
e peças a 
vulsa) 

Pinus e MDF 
(80 e 20% 
respectivamen
te) 

--- Agentes de 
exportação 
(60%), grandes 
distribuidores/ 
importadores 
diretamente 
(40%) 

Produtos – projeto do produto 
enviado pelo cliente e a 
empresa faz estudo de custo, e 
manufaturabilidade. 
Processos – empresa realiza 
todo processo da madeira 
internamente, subcontrata 
parte da pintura. Busca pela 
flexibilidade, pois este é o 
diferencial competitivo em 
relação aos chineses. A 
monovia para produção dos 
móveis montados foi 
concebida a partir da monovia 
instalada pela empresa A’. 

Empresa J2 90 Subcontratada 
de um agente 
de exportação 
da região, 
produz 
móveis 
desmontados 
para mercado 
externo (peças 
a vulsa e 
escritório) 

Pinus --- Agentes de 
exportação do 
local  

Produtos - projeto do produto 
enviado pelo cliente e a 
empresa faz estudo de custo, e 
manufaturabilidade. 
Processos – empresa tem 
processo produtivo que utiliza 
bastante mão-de-obra. 
Quando necessita entalhar 
(CNC) subcontrata. 
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ANEXO D – Descrição dos compradores internacionais 

 
Comprador País de 

origem 
Tipo de canal 
possuído 

Valor das 
compras 
anuais de 
móveis 

Fornecedores 
atuais de 
móveis 

Tipo de móvel Competências 
possuídas 

Competências 
requeridas dos 
fornecedores 

Comprador A Rússia Importador 
distribuidor  

-- Itália Móveis para 
dormitórios e 
salas de jantar em 
pinus e MDF. 
Produtos RTA 
voltados para 
classe média 

 -- 

Comprador B Chile Importador 
distribuidor e 
lojista (20 
lojas) 

Entre US$ 1 
e 2 milhões 

Argentina e 
EUA 

Racks, estantes, 
mesas de 
computador e área 
de serviço em 
MDF e 
aglomerado. 
Produtos RTA 
para classe baixa 

 -- 

Comprador C Alemanha Distribuidor 
(atende mais 
de 200 lojas) 

Acima de 
US$ 2 
milhões 

Itália e 
República 
Tcheca 

Móveis para 
dormitórios em 
pinus, MDF e 
aglomerado. 
Produtos RTA 
para classe 
média/alta. 

 Qualidade do 
produto, cor e 
preço. O cliente faz 
o desenvolvimento 
dos produtos. 
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Comprador País de 

origem 
Tipo de canal 
possuído 

Valor das 
compras 
anuais de 
móveis 

Fornecedores 
atuais de móveis 

Tipo de móvel Competencias 
requeridas dos 
fornecedores 

Comprador D Canadá Importador e 
distribuidor (20 
representantes que 
atendem 150 
lojas) 

Entre US$ 1 e 2 
milhões 

Espanha, Itália, 
República Tcheca 
e Finlândia 

Móveis para escritório, 
poltronas e cômodas em 
pinus e MDF. Produtos 
RTA para classe alta.  

Preço, qualidade e 
prazo de entrega. Os 
produtos são 
desenvolvidos pelos 
fornecedores de 
móveis, que são as 
empresas que mais se 
destacam em termos de 
desenvolvimento de 
produtos nos diversos 
países fornecedores.   

Comprador E Irlanda Importador e 
distribuidor (10 
lojas) 

Entre US$ 2 e 3 
milhões 

Brasil Móveis para dormitórios, 
escritório, salas de jantar e 
sofás em pinus para classe 
média/baixa 

Preço, qualidade e 
capacidade produtiva 

Comprador F Israel 50 lojas Entre US$ 500 
mil e US$ 1 
milhão 

Portugal Móveis para escritório, 
dormitórios, salas de 
jantar, estantes, racks, 
cozinhas modulares, sofás, 
móveis para restaurantes e 
auditórios em pinus, MDF 
e aglomerado laminado 
para classe média 

Preço, prazo de entrega 
e capacidade produtiva. 
O desenvolvimento dos 
produtos é realizado 
pelos clientes da 
empresa. 
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Comprador País de 

origem 
Tipo de canal 
possuído 

Valor das 
compras 
anuais de 
móveis 

Fornecedores 
atuais de móveis 

Tipo de móvel Competencias 
requeridas dos 
fornecedores 

Comprador G Espanha Importador e 
fabricante de 
móveis 

Entre US$ 500 
mil e US$ 1 
milhão 

Romênia e Itália Móveis para escritório, 
racks e dormitórios em 
pinus. Produtos RTA 
voltados para classe baixa.  

Preço e qualidade. Os 
produtos são escolhidos e 
desenvolvidos em 
conjunto com os 
fornecedores.  

Comprador F El Salvador 5 lojas e 23 
distribuidores 

Entre US$ 1 e 2 
milhões 

Malásia, China e 
Itália 

Móveis para escritório, 
dormitórios, salas de 
jantar, estantes, racks, 
cozinhas modulares, sofás, 
móveis pinus, MDF e 
aglomerado laminado para 
classe média e baixa 

-- 

Comprador G México 8 lojas de 
departamento 

Acima de US$7 
milhões 

Itália, Espanha, 
Canadá, Eua, 
China, Indonésia 
E Tailândia 
 

Móveis para escritório, 
dormitórios, salas de 
jantar em pinus, MDF e 
aglomerado para classe 
média/alta 

-- 

Comprador H EUA Importador 
distribuidor para 
clubes de compra 

-- China e Argentina Móveis para escritório, 
dormitórios, salas de 
jantar, estantes, cozinhas 
modulares, sofás, jardim, 
área de serviço em pinus. 
Produtos RTA para classe 
média/alta 

Capacidade para produzir 
as quantidades 
requeridas, qualidade, 
preço e capacidade de 
design.  
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Comprador País de 

origem 
Tipo de canal 
possuído 

Valor das 
compras 
anuais de 
móveis 

Fornecedores 
atuais de móveis 

Tipo de móvel Competencias 
requeridas dos 
fornecedores 

Comprador I Espanha 11 lojas Entre US$ 100 
mil e US$ 500 
mil 

Brasil, Indonésia, 
Polônia, França, 
Itália, China, 
México e 
Portugal 

Móveis para escritório, 
dormitórios, salas de 
jantar, estantes, racks, 
cozinhas modulares, 
sofás, móveis para jardim 
em pinus, MDF, 
aglomerado laminado. 
Produtos RTA para 
classe média/alta 

-- 

Comprador J EUA Importador 
distribuidor para 
150 lojas 

-- China e Taiwan Móveis para escritório, 
work station, sofas e 
poltronas em pinus. 
Produtos RTA para 
classe alta.  

-- 

Comprador K Espanha Importador 
distribuidor 

-- Portugal Móveis para escritório, 
salas de jantar, 
dormitórios, sofás e 
móveis para jardim em 
pinus e rattan. Produtos 
RTA para classe média e 
média/alta 

-- 
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Comprador País de 

origem 
Tipo de canal 
possuído 

Valor das 
compras 
anuais de 
móveis 

Fornecedores 
atuais de móveis 

Tipo de móvel Competencias 
requeridas dos 
fornecedores 

Comprador L Equador 9 lojas e distribui 
para mais 70 

Entre US$ 2 e 
3 milhões 

Italia, Dinamarca, 
Belgica, China 

Móveis para escritórios, 
salas de jantar, 
dormitórios, sofás, racks, 
móveis para jardim em 
pinus, MDF e 
aglomerado. Produtos 
RTA para classe média 

-- 

Comprador M México 2 lojas e distribui Entre US$ 100 
mil e US$ 500 
mil 

 Móveis para dormitórios, 
cozinhas modulares, 
salas de jantar, sofás, 
móveis para restaurante 
em pinus, MDF e 
compensado para a 
classe média. 

-- 

Comprador N EUA Distribui para 32 
varejistas 

Entre US$ 1 e 
2 milhões 

China, Malásia, 
Taiwan, 
Colombia 

Móveis para escritório 
em MDF e compensado 
para classe média.  

-- 

Comprador O França Importador 
Distribuidor 

-- China, Tailândia, 
Malásia, 
Alemanha, 
Dinamarca, 
Holanda 

Móveis para dormitórios, 
escritórios, sofás, 
poltronas e salas de 
jantar em compensado. 
Produtos RTA para 
classe baixa. 

Preço, prazo de 
entrega e qualidade. 
Os produtos são 
escolhidos dos 
catálogos dos 
fornecedores.  
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Comprador País de 

origem 
Tipo de canal 
possuído 

Valor das 
compras 
anuais de 
móveis 

Fornecedores 
atuais de móveis 

Tipo de móvel Competencias 
requeridas dos 
fornecedores 

Comprador P Inglaterra 4 lojas -- China, Indonésia, 
Estônia, Turquia, 
România, 
Malásia, Hungria, 
Letônia, Itália, 
Polônia, 
Dinamarca 

Móveis para escritório, 
dormitórios, salas de 
jantar, estantes, racks, 
cozinhas modulares, 
sofás, móveis para 
jardim e para 
restaurantes em pinus, 
MDF, rattan, 
compensado e 
aglomerado. Produtos 
RTA para classe média. 

-- 

Comprador Q República 
Dominicana 

Importador 
Distribuidor 

Entre US$ 6 e 
7 milhões 

China, EUA, 
Indonésia, 
Filipina, Malásia, 
Vietnã 

Móveis para escritório, 
dormitórios, salas de 
jantar, estantes, racks, 
sofás, móveis para 
jardim em pinus, MDF, 
rattan, compensado e 
aglomerado para classe 
baixa, média e alta. 

Preço, prazo de 
entrega. Os produtos 
são escolhidos 
conforme experiência 
do proprietário, que 
também procura 
sugestões dos 
fornecedores.  

Comprador R Austrália 1 loja Entre US$ 2 e 
3 milhões 

Colômbia, China, 
Indonésia, 
Filipinas, Malásia 

Móveis para salas de 
jantar, jardim e sofás em 
pinus, MDF, rattan e 
aglomerado. Produtos 
RTA para classe média 

Qualidade, design e 
preço. A maior parte 
dos produtos 
comercializados 
(80%) foram 
concebidos e pelos 
fornecedores.  
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Comprador País de 

origem 
Tipo de canal 
possuído 

Valor das 
compras 
anuais de 
móveis 

Fornecedores 
atuais de móveis 

Tipo de móvel Competencias 
requeridas dos 
fornecedores 

Comprador S EUA Importador 
Distribuidor 

Entre US$ 100 
mil e US$ 500 
mil 

China, Filipinas, 
Itália 

Móveis para escritório, 
dormitórios, salas de 
jantar, área de serviço, 
estantes, racks, cozinhas 
modulares, sofás, móveis 
para jardim e para 
restaurantes em MDF, 
compensado e 
aglomerado para classe 
média. 

-- 

Comprador T Emirados 
Árabes 

2 lojas Entre US$ 3 e 
4 milhões 

Dinamarca, Itália, 
Polônia, Espanha 

Móveis para escritórios, 
salas de jantar, 
dormitórios, racks, 
estantes e sofás em MDF 
para classe média/alta 

Preço, qualidade. 
Produtos são 
desenvolvidos em 
conjunto com os 
produtores. 

Comprador U Inglaterra Distribuidor 
importador 
(distriui para 300 
lojas) 

Entre US$ 500 
mil e US$ 1 
milhão 

China, Malásia E 
Taiwan 

Móveis para dormitórios 
e sofas em MDF, rattan e 
aglomerado. Produtos 
RTA para classe média 

-- 

Comprador V Espanha 37 lojas em 
sistema de 
franquia 

Entre US$ 500 
mil e US$ 1 
milhão 

Indonésia, China, 
India 

Móveis para dormitórios, 
salas de jantar, sofás e 
móveis para jardim em 
pinus, aglomerado, MDF 
e compensado para 
classe média 

-- 
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Comprador País de 

origem 
Tipo de canal 
possuído 

Valor das 
compras 
anuais de 
móveis 

Fornecedores 
atuais de móveis 

Tipo de móvel Competencias 
requeridas dos 
fornecedores 

Comprador X  Suécia Rede de lojas em 
28 países 

-- Europa, Ásia, 
Rússia, América 
do Norte e 
Escandinávia 

Linha completa de 
móveis para residencias e 
escritório em pinus, 
MDF, compensado e 
aglomerado. Produtos 
RTA voltados para classe 
média 

Qualidade (é exigido 
que a empresa tenha 
um sistema de gestão 
da qualidade 
implementado, e os 
produtos devem todos 
passar por testes em 
laboratórios 
certificados e 
reconhecidos 
internacionalmente) , 
preço e capacidade 
produtiva.  
Os produtos são 
desenvolvidos por 
designers do 
comprador. 

 
 


