
 

   

MÓVEIS 
PLANEJADOS 

NA BAHIA 
JUNHO | 2017  

2BIC 
Boletim Baiano de 

Inteligência Competitiva 

O segmento de móveis é bas-

tante amplo e envolve a utiliza-

ção de diversos tipos de maté-

rias-primas, como: madeira 

(84,5%), metal (8,8%), materi-

ais para fabricação de colchões 

(2,3%) e outros (4,4%). Esta 

fabricação tem os seguintes 

fins: móveis residenciais 

(67,7%), móveis para escritório 

(16,3%), colchões (6,9%) e ou-

tros (9,1%). 
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Boa rentabilidade;  
 
Grande variedade de for- 
necedores que investem 
em design e inovação;  
 
Empresas possuem forte 
relacionamento com es-
pecificadores, como ar-
quitetos e designers, que 
ajudam a aquecer as 
vendas. 
 

Falta de mão de obra 
qualificada;  
 
Inadimplência, por conta 
da dificuldade de nego-
ciação das empresas 
com seus clientes;  
 
Dificuldade do cumpri-
mento dos prazos de 
entrega.  
 

Alta demanda por móveis 
planejados;  
 
Clientes estão dispostos 
a pagar mais por móveis 
planejados, já que eles 
otimizam o espaço do 
ambiente. 
 

Insumos, como materiais 
de acabamento dos móveis 
(corrediças, puxadores, do- 
bradiças, trilhos, dentre ou- 
tros) têm sofrido variação 
cambial por serem importa-
dos;  
 
Falta de incentivo e crédito. 
 

Instabilidade econômica do 
país. 
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DE SUCESSO 

FATORES CRÍTICOS 

Qualidade do produto: pesquise a procedência da matéria-prima, 

mantenha um controle de qualidade na produção e treine os vende-

dores para que possam exaltar os pontos de qualidade na hora da 

venda, de forma que eles sejam percebidos pelo consumidor; 
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Prazo de entrega: um bom planejamento torna possível apoiar o 

prazo de entrega ao cliente, e a empresa precisa se comprometer 

com isso, caso contrário, a insatisfação do cliente será grande e 

poderá implicar, inclusive, na confiança da marca; 

Preço: para conseguir bons preços, além de negociar com os forne-

cedores, é preciso também otimizar os processos de produção. Ou-

tro ponto que pode ser relevante nisso é a escolha correta do mix de 

produtos oferecidos. Às vezes, uma quantidade exagerada de op-

ções dificulta o processo de negociação. Com menos opções, a ten-

dência é que o volume de cada compra seja maior; logo, a negocia-

ção é mais fácil. 



 

  

RECOMENDADAS 

AÇÕES 

Procure associações do setor ou instituições regionais, como o Sebrae, para entender como a 

empresa pode se unir a outras do segmento. Em conjunto, fica mais fácil requisitar crédito 

para investimentos e também para negociar com os fornecedores em maiores escalas. A 

união do segmento pode impulsionar investimentos em capacitação da mão de obra na regi-

ão; 

UNIDADE DE ACESSO A MERCADOS DO SEBRAE/BA 
 

Diretor de Atendimento: Franklin Santana Santos 
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Entre em contato com o Sebrae/BA: 0800 570 0800 

2bic@ba.sebrae.com.br 
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ACESSE O ESTUDO COMPLETO 
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Procure por incentivos de crédito para desenvolver a produção e melhorar a logística de 

compra e entrega dos materiais e dos produtos finais; 

Trabalhe sempre com fornecedores que são profissionais em suas políticas de preços e 

entrega dos produtos. Além disso, busque aqueles que ofereçam maior variedade de aca-

bamentos e com garantia de origem da matéria-prima; 

Fique por dentro de dicas e informações sobre o correto descarte de resí-

duos na indústria moveleira. 

CRÉDITO 

 

FORNECEDORES 

 

SUSTENTABILIDADE 
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