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EXPORTAÇÃO NO
SETOR MOVELEIRO

DOUG WRAY

CRESCE
A exportação de móveis no Brasil
cresceu 45% no primeiro semestre em
comparação ao mesmo período do ano
passado. A expectativa é que neste ano o
valor ultrapasse US$ 1 bilhão. O Estado
de São Paulo passou a ser o terceiro no
ranking (Fonte: MOVERGS/SECEX/SDP
- Cap.94 da NCM).
A falta de infra-estrutura de transporte
e o aumento crescente nas exportações de
madeira poderão diﬁcultar o alcance deste

Editorial
O Informativo Sindimov deste mês traz dados interessantes sobre a evolução
do país em relação à exportação no setor moveleiro, com a ascensão do Estado de
São Paulo para o terceiro lugar nas exportações brasileiras de móveis.
No mês de agosto, o Sindimov participou de diversos eventos da área, como a Movinter e a ForMóbile, e incrementou muitos contatos, visando a transferência
de tecnologia para o nosso setor. Dessa forma, beneﬁciou as
ações do planejamento estratégico traçado pela Acemesp
Ressaltamos ainda que a parceria com a Amoesp (Associação das Indústrias do Mobiliário do Estado de São Paulo)
já começa a dar frutos, com a negociação para a vinda
de importantes dirigentes da Associação Européia
do setor moveleiro.
Romulo Togni Eufrazio
Presidente

45%

objetivo, comprometendo a competitividade do setor – já que a China, o maior
comprador de matéria prima brasileira,
vende os seus produtos com preços menores,
tendo em vista os baixos salários.
O mercado americano é o nosso maior
comprador, responsável por 35% das
exportações, enquanto a China, Índia,
Canadá e México também são países
com grande potencial de mercado para
os nossos produtos.
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Notícias do setor

Notícias

MOVINTER 2004
O Sindimov esteve presente na Movinter 2004 – V Feira de Móveis do
Estado de São Paulo, que aconteceu em Mirassol no mês de agosto, superou
as expectativas. Com quase 35 mil visitantes, a feira movimentou cerca de
R$170 milhões em negócios, números superiores à última edição do evento,
ocorrido em 2002. Durante os cinco dias, a Movinter recebeu participantes
de 600 municípios brasileiros e de 13 países.

Um dos estandes presentes na Movinter 2004

Sindimov prestigia a ForMóbile
Bruno Salvá, diretor ﬁnanceiro do Sindimov, visitou
o estande da MGA Moveleira na ForMóbile. A empresa,
componente do grupo exportador da Acemesp, recebe
o apoio desta entidade aﬁm de expandir as exportações
do Estado de São Paulo.
Da direita para esquerda: Bruno Salvá, Mario Gilberto Giannini,
Gilberto Manteiga e Thariel Manteiga

Modermaq
O programa de Modernização do Parque Industrial Nacional
tem como objetivo ﬁnanciar a compra de máquinas e equipamentos
novos que sejam fabricados por empresas nacionais credenciadas
no BNDES, com vistas à modernização do nosso parque industrial
e à dinamização do setor de bens de capital.

As operações serão realizadas exclusivamente por meio de
instituições ﬁnanceiras credenciadas.
As garantias serão negociadas com a instituição ﬁnanceira.
As propostas de ﬁnanciamento poderão ser entregues até
5 de agosto 2005.

Para mais informações: www.bndes.gov.br
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Variedades

Gestão

CENTRO TECNOLÓGICO COM A GESTÃO EDUCACIONAL DO SENAI
Integrantes do Sindimov visitaram o Centro Tecnoló-

A escola é certiﬁcada pela ISO 9001 e já virou referência

gico de Formação Proﬁssional da Madeira e do Imobiliário

na área de móveis. Além da formação proﬁssional, ainda

de Votuporanga (Cemad), que conta com a gestão

presta serviços para empresas do Brasil e do exterior.

educacional a cargo do Serviço Nacional de Aprendizagem

A qualidade dos cursos promove a capacitação

Industrial (Senai).

dos recursos humanos do setor moveleiro

O centro possui o que há de mais avançado em equipa-

trazendo condições de atender às

mentos e tecnologia ligados ao setor moveleiro e trabalha

industrias tanto do

com qualificação profissional, oferecendo os cursos de:

setor como de

marceneiro de produção; técnico de movelaria; técnico em

outros seg-

design e cursos rápidos de formação continuada.

mentos.

Exemplo de associativismo

Há dois anos, vinte e seis empresas que
pertencem ao Sindimov – Sindicato das
Indústrias do Mobiliário de São Paulo, e
ao SIMSBC – Sindicato das Indústrias do
Mobiliário de São Bernardo do Campo e
Região, com apoio do Sebrae ER Grande
ABC1, decidiram constituir a Associação
Civil de Promoção à Exportação de Móveis
do Estado de São Paulo – Acemesp, que
tem como objetivo a união das empresas
visando a exportação pelo Programa
Setorial Integrado – PSI, com aporte da
Apex Brasil – Agência de Promoção de
Exportações do Brasil.
Após organizar a estrutura operacional, a Export Furniture Brazil – nome
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fantasia da associação – pôde ser lançada
internacionalmente.
Todos os empresários, bem como seus
colaboradores participarão de programas de
qualiﬁcação e gestão que envolvem temas
como design, qualidade total, ﬂuxo de caixa,
planejamento estratégico, formação de líder,
administração de estoques, consultor em
comércio exterior, dentre outros.
A Acemesp já participou, inclusive,
da Expo Mueble de Invierno, em Guadalajara, no México, tendo boa aceitação
de nossos produtos por lá.
Tal integração comprova que só
através do associativismo os objetivos
se tornam realidade.
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Agenda – Negócios – Informações – Expediente

Agenda Setembro

Negócios & Oportunidades
Máquinas à venda:
•

Lixadeira Baldan com 7,20 m Semi Nova

•
•

Passadeira de cola
DancaMac
Máquinas para madeiras, vidros e granitos
Tel: (11) 6909-3222

Abitare il Tempo
Data 16 a 20/09
Local Bolonha (Itália)
Info www.veronaﬁere.it

Index Dubai 2004
Data 22 a 26/09
Local Dubai (Emirados Árabes)
Info www.dmgdubai.com

Informações
Portal Sindimov
O Portal Sindimov é mais um canal
de comunicação entre as empresas e o
sindicato. Nele constam informações
atualizadas sobre o setor, informes jurídicos e técnicos.
Acesse agora:

www.sindimov.org.br

Feira Internacional do Móvel
de Valência
Data 27/9 a 2/10
Local Valência (Espanha)
Info www.feriavalencia.com

Espaço do leitor
SERVIÇO DE CONSULTA
O Sindimov vai oferecer aos associados
o serviço de consulta de cadastro de CPF
e CNPJ, no sistema Equifax.

A Biblioteca do Sindimov possui diversas
obras relacionadas ao setor moveleiro, que
podem auxiliar quem trabalha na área.
Mais algumas sugestões de livros:

•
•
•

NOVOS ASSOCIADOS
Contamos, neste mês, com a presença de
mais um novo associado: a M. Teixeira
Marcenaria Projetos e Design Ltda.
Bem-vinda a nosso sindicato!

Indicações da nossa Fitoteca:

•

Recomendações práticas para
construção de móveis
Masisa
Móveis: uma análise sobre os três
maiores mercados mundiais
Cni / Firjan . Senai - RJ / PBD-RJ /
Sebrae / s.I.M. Rio 1995

•

Se você tem alguma sugestão de matéria,
evento ou outra idéia que contribua para
o aperfeiçoamento de nosso informativo,
contate-nos:
(11) 3255-8011

moveis@sindimov.org.br

Excelência empresarial
O que fazer para sua empresa
se diferenciar das demais num
mercado altamente competitivo
e internacionalizado como o de
hoje? Neste vídeo, você obterá as
dicas, as respostas e os passos para
sua empresa praticar o marketing
integrado. Duração: 50 min.

Impostos em cascata: obstáculo
para competitividade do Brasil
Fiesp / Ciesp 2001

Sugestões

O capital humano
Mostra como desenvolver o capital
humano e oferece exemplos práticos
de como motivar pessoas para o
sucesso das empresas. Duração:
51 min.

Expediente
SINDIMOV
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