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RESUMO 

Esse trabalho tem como objetivo mostrar que a formação de clusters de 

pequenas e médias empresas na área de móveis pode representar uma futura 

alternativa econômica para Colatina. 

o foco principal desse estudo visa, analisar o aglomerado de empresas 

moveleiras do município de Colatina, localizado no centro-oeste do Espírito 

Santo. Pretende-se identificar como estas empresas estão organizadas, quais 

barreiras são enfrentadas por elas ao buscar formas de garantir 

competitividade, e quais atividades poderiam ser alvos de estímulos por parte 

das instituições de fomento com vistas a transformar este pólo moveleiro em 

um cluster dinâmico e iniciar um processo de desenvolvimento local. 

Observamos que Colatina, constitui um caso interessante de estudo por se 

tratar de um aglomerado de PMEs que, mesmo tendo que enfrentar alguns 

obstáculos, está conseguindo dinamizar o sistema produtivo local e atrair 

investimentos. 

ABSTRACT 

This work aims at showing that the formation of clusters of small and medium 

firms in the area of furniture can represent an important future economic 

alternative for Colatina. 

The main focus of this study aims to analyze the development of furniture 

companies of the county of Colatina, located in the center-west of the Espirito 

Santo. It intends to identify how these companies are organized which barriers 

are faced by them, when they seek forms guarantee competitiveness and which 

activities could be targeted of stimulus by the part of support institutions in order 

to transform this furniture region into a dynamic cluster and initiate a process of 

local development. 



I observe that Colatina constitutes an interesting case of study due the fact of 

accumulation of PMEs that, even having to face some obstacles, it is obtaining 

success to drive the local productive system and to attract investments. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. O Problema e sua Importância 

Com o início do processo de maior abertura comercial brasileira, em 1990, 

devido aos impulsos à globalização dos mercados e da produção promovida 

pela tecnologia de informação, a indústria nacional se deparou com um 

mercado internacional muito regulamentado, com o relaxamento de algumas 

medidas protecionistas e com a adoção de políticas que facilitavam a entrada 

de produtos industrializados no país1
. 

Estes fatos tornaram evidente a ausência de competitividade e qualidade de 

muitos produtos brasileiros frente aos similares estrangeiros, muito dos quais 

produzidos em países de economia até recentemente bem mais frágeis do que 

a brasileira (Coréia do Sul, Taiwan, Cingapura, China, Chile). Por outro lado, 

também evidenciou a necessidade de incentivos e de políticas industriais que 

estimulem os setores considerados estratégicos visando uma melhor inserção 

das empresas brasileiras neste ambiente internacional altamente competitivo e, 

com isso, alcançar um desenvolvimento nacional continuado. 

No entanto, com a mudança do papel do govern02
, que deixou de ser o 

"promotor" para ser apenas um "suporte" do desenvolvimento, cada vez mais 

se torna necessário a auto-organização e a participação mais ativa dos 

empresários (iniciativa privada) na transformação da economia. No conjunto 

das transformações que marcaram a passagem do milênio, renasceu o 

interesse sobre o papel que o micro e pequenas empresas (MPEs) podem ter 

na reestruturação produtiva, assim como no desenvolvimento de regiões e 

países. 

1 Ver SAAD & MORAIS, 2002 
2 As políticas neoliberais passaram a ser mais intensas na economia quando o então presidente, Fernando Henrique 

Cardoso, assumiu o poder público em 1994. O afastamento do Estado da função de gestor de politicas de 

desenvolvimento industrial fez parte das reformas neomonetaristas (SAAD & MORAIS, op. Cit..). 
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Este interesse coincidiu com outros desdobramentos tais como: (CASSIALATO 

e LASTRES,1999). 

a) o reconhecimento de que o aproveitamento das sinergias coletivas geradas 

pela participação em aglomerações produtivas locais, efetivamente fortalece as 

chances de sobrevivência e crescimento, particularmente das MPEs, 

constituindo-se em importante fonte geradora de vantagens competitivas 

duradouras; 

b) os processos de aprendizagem coletiva, cooperação e dinâmica inovadora 

desses conjuntos de empresas, assumem importância ainda mais fundamental 

para o enfrentamento dos novos desafios colocados pela difusão da chamada 

Sociedade da Informação ou Era do Conhecimento, crescentemente 

globalizada; 

c) o entendimento desse conjunto de questões passou a constituir uma das 

principais preocupações e alvos das novas políticas de promoção de 

desenvolvimento tecnológico e industrial, com ênfase especial para as formas e 

instrumentos de promoção das MPEs3
. De uma maneira geral, pode-se dizer, 

que hoje em dia, é amplamente aceito que as fontes locais da competitividade 

são importantes tanto para o crescimento das firmas, quanto para o aumento 

da sua capacidade inovativa. 

A idéia de aglomerações torna-se explicitamente associada ao conceito de 

competitividade, principalmente a partir do início dos anos de 1990, o que 

parcialmente explica seu forte apelo para os formuladores de políticas. Dessa 

maneira, distritos industriais, clusters, e arranjos produtivos tornam-se tanto 

unidade de análise como objeto de ação de políticas industriais. Muitas 

organizações (centro de pesquisas, organismos governamentais e consultorias) 

realizam estudos sobre aglomerações em que a especialização e 

competitividade econômicas são reinterpretadas dentro de uma perspectiva de 

interações4
. 

3 Ver Cassialato e Lastres. 1999 e Lastres et aI. 2002. 
4 Ver Cassiolato e Lastres. 2002. 
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Dessa forma, esforços centrados na utilização de metodologias de clusters, 

cujo sucesso depende dos níveis de inter-relacionamento e cooperação que se 

desenvolvem entre as empresas que o compõem, estimulam as empresas a 

terem um maior interesse e envolvimento no processo de desenvolvimento e 

de melhoria da competitividade interna e externa. Contudo, as instituições 

locais de regiões menos desenvolvidas e seus possíveis instrumentos de 

políticas serão eficazes somente no segmento de pequenas e médias 

empresas (PMEs), dadas suas restrições orçamentárias. 

E estas empresas somente conseguem parcelas importantes do mercado 

quando são apoiadas por empresas de grande porte ou quando estão reunidas 

em uma mesma área geográfica e especializadas em determinado estágio da 

cadeia produtivas. Partindo de estudos sobre esta forma de inserção, a de 

reunião de empresas, o foco deste trabalho privilegia o Centro-Oeste do Estado 

do Espírito Santo, em particular o município de Colatina, pois visa mostrar, a 

exemplo do que existe em outras regiões do país e do mundo, que o 

agrupamento de pequenas e médias empresas com operações similares e 

interligadas, pode ser uma alternativa de desenvolvimento que contribuirá para 

o crescimento de Colatina. 

O município de Colatina é a maior cidade da Região Centro-Oeste, ocupando 

uma área de 2.197 km2
, com 103.320 habitantes. Situada às margens do Rio 

Doce, a 127 km de Vitória, está próxima de outros municípios e estados do 

Brasil, como também da BR 101, que corta o país de norte a sul e da BR 262, 

que adentra a região central brasileira. 

O Pólo Moveleiro, de acordo com o Sindicato da Indústria Moveleira de 

Colatina (SINDIMÓVEIS), é composto de 156 empresas madeireira e 

moveleiras, sendo 27 empresas de serrarias e 129 de móveis, gerando 4000 

empregos diretos e 6000 indiretos, (SINDIMÓVEIS, 2003). 

5 Ver PEREIRA, (2001). 
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Habitada por imigrantes europeus principalmente os italianos e alemães, o 

município herdou o conhecimento e hoje detém tecnologia na área de madeira 

e fabricação de móveis através dos italianos. É comum ver no município, 

empresários e familiares detentores do conhecimento do ofício de fabricar 

móveis, descendentes de italianos, conforme relatou em entrevista o Sr. 

Mauricio Zanetti, proprietário da Zanetti & Giacomim Ltda. 

Segundo Sr. Mauricio Zanetti, acredita-se que uma das primeiras fábricas de 

móveis surgiu aproximadamente na década de 30. No seu primeiro emprego 

em 1960, a Bantanai Móveis, empresa onde trabalhou e começou a adquirir 

conhecimentos na área, já era administrada pela 2a geração da família na 

pessoa de Edivo Dordeli, e também já existia outra empresa chamada, Picim 

Móveis, veremos maiores detalhes no capitulo 4. 

Entretanto, não existe nenhum estudo recente disponível que mostre como 

esse aglomerado espacial de firmas está organizado. Suprir essa lacuna 

constitui o principal interesse deste trabalho. 

1.2. Formulação do Problema 

A criação de mais empresas em um cluster em determinada região, além de 

facilitar a produção das firmas já existentes, também fortalece a economia 

regional, à medida que abre oportunidades para aumentar o volume de valor 

agregado. A contínua atuação dos órgãos articuladores contribui para fortalecer 

a economia local a partir de dois vetores distintos, isto é, garantir a 

competitividade das empresas existentes, e a formação de novos negócios. 

Neste momento, a busca de caminhos alternativos que possibilitem saídas para 

o desenvolvimento do pólo moveleiro de Colatina, tornam-se imprescindíveis, e 

é nesse contexto que este estudo deseja ser desenvolvido, tomando como 

base o seguinte problema: 
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De que forma o cluster das indústrias de móveis de Colatina tem se 

desenvolvido? 

1.3. Objetivos 

Este estudo pretende, de forma geral, analisar as atuais condições do pólo 

moveleiro de Colatina, objetivando a identificação das atividades executadas 

pelo setor, junto às instituições locais, com vistas a desenvolver políticas 

relacionadas ao c/uster moveleiro de Colatina, e com isso, obter melhores 

índices de cooperação e competitividade. O propósito deste estudo será 

desenvolvido com base nos seguintes objetivos intermediários, onde se 

pretende: 

• Identificar quando e como ocorreu o surgimento do setor moveleiro e o 

porquê da referência em móveis sob encomenda; 

• Identificar o processo de sensibilização e de conscientização das 

empresas e comunidades locais com vistas à formação de um c/uster, 

• Verificar como é trabalhada a estrutura do setor: tamanho das empresas 

atuantes, critérios de organização da produção, formas adotadas para a 

concorrência, e como é trabalhada a gestão de recursos humanos no 

setor; 

• Verificar se existe alguma dependência das empresas entre si, e se há 

alguma empresa que seja referência no setor; 

• Verificar quais são os poderes de força das empresas do setor, em 

relação aos fornecedores, clientes, barreiras enfrentadas para garantir 

competitividade e seu contínuo desenvolvimento; 

• Identificar quais atividades do setor moveleiro pOderiam ser alvos de 

políticas de estímulo por parte das instituições de fomento, assim como, 

sugerir algumas ações de políticas para as empresas locais, com o 

objetivo de incrementar meios para que o setor possa se desenvolver 

em um c/uster e obter vantagens competitivas. 
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o objetivo principal do trabalho consiste em mostrar ao setor moveleiro de 

Colatina, como arranjos cooperativos entre empresas de pequeno porte podem 

proporcionar ganhos de competitividade, melhorando o desenvolvimento local. 

1.4. Justificativa e razão da pesquisa 

Do ponto de vista teórico, este trabalho se justifica, pois contribuirá com a 

ciência do desenvolvimento econômico regional, e possibilitará uma reflexão 

melhor sobre alternativas que venham contribuir para o engrandecimento do 

setor industrial em Colatina, tornando-o uma atividade consistente e 

permanente, além de permitir a continuidade de trabalhos acadêmicos 

especialmente direcionados a área em estudo. Enriquecer e agregar valor ao 

conhecimento existente sobre o assunto, principalmente nas questões do 

desenvolvimento regional é proposta do presente trabalho. 

Colatina tornou-se ao longo dos anos de sua existência parte imprescindível da 

sociedade capixaba como um todo, pois, os resultados de seu desenvolvimento 

são distribuídos a todo o Estado do Espírito Santo. Diante disso, necessita de 

novos mecanismos que possam, além de assegurar o seguimento das 

atividades existentes no Pólo Moveleiro de Colatina, atrair novos investimentos, 

diversificar a sua plataforma industrial e incentivar o aparecimento de outras 

atividades industriais que a tornem um modelo de desenvolvimento perene na 

região. O desenvolvimento de atividades peculiares e intrínsecas da região 

torna-se um fator preponderante. 

Portanto, este trabalho justifica-se em termos práticos, pois visa mostrar, a 

exemplo do que existe em outras regiões do país e do mundo, que o 

agrupamento de pequenas e médias empresas com operações similares e 

interligadas, pode ser uma alternativa de desenvolvimento que contribuirá para 

o crescimento de Colatina. O trabalho se limitou a 12 empresas do setor, 

assim, este trabalho, do ponto de vista prático, poderá contribuir no sentido de 



15 

indicar meios alternativos que possam ser aplicados no crescimento e 

desenvolvimento da região. 

1.5. Organização da Dissertação 

Organização dos capítulos da dissertação conforme descrição da tabela 1. 

Tabela 1 - Organização da dissertação 

CAPITULOS TITULO I DESCRIÇAO 

Capítulo 1 Introdução: descrição geral do trabalho, apresentando, o problema, 

objetivos, justificativas e razões da pesquisa. 

Capítulo 2 Clusters industriais: apresentam a revisão da literatura sobre 

clusters, conceitos, desenvolvimento local e os casos de sucesso no 

Brasil e exterior. 

Capítulo 3 O Setor Moveleiro no Brasil e Espírito Santo: Apresentação do 

mercado de móveis no Brasil e Estado do Espírito Santo. 

Capítulo 4 O caso do Cluster de Colatina: Apresentação do histórico do 

município e do setor moveleiro, metodologia aplicada, ciclo 

produtivo, desenvolvimento do cluster de Colatina, análise geral e 

histórico da empresa visitada. 

Capítulo 5 Diagnóstico do cluster de Colatina: apresenta como desenvolve o 

ciclo produtivo do município, os recursos humanos, organização da 

produção, tecnologia, desenvolvimento das instituições de apóio, 

mercado e clientes. 

Capitulo 6 Conclusões e Sugestões: Apresenta as conclusões deste trabalho, 

bem como, algumas sugestões sobre ações a serem 

implementadas. 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor 
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2. CLUSTERS INDUSTRIAIS 

Neste capítulo visamos apresentar as bases conceituais de sustentação deste 

estudo, procurar-se-á enfatizar neste capítulo aspectos sobre a metodologia e 

os conceitos de clusters, suas origens, bem como, destacar alguns exemplos e 

casos existentes de c/usters no Brasil e exterior. 

2.1. Introdução 

o fenômeno de interação e cooperação ocorreu, ao longo da história, em 

diversas regiões do mundo e deu origem ao que se conhece como c/usters de 

crescimento econômico. Eles têm se destacado em todo mundo por sua 

capacidade de gerar e sustentar dinamismo nas áreas onde se instalam, 

permitindo a inserção das empresas no mercado globalizado de forma 

competitiva:. Para um melhor entendimento, reuniu-se neste tópico a visão de 

diversos autores sobre o que são clusters industriais. 

o conceito de cluster relaciona-se à idéia de aglomerado de empresas 

vinculada industrial ou comercialmente, que buscam constantemente o 

desenvolvimento econômico e social, reunindo inovação, qualidade, 
, 

flexibilidade e excelentes condições de trabalho. A literatura aqui apresentada 

se divide em duas correntes, onde destacamos Michael Porter (1989, 1998 e 

1999) focando a competitividade e os demais autores focando a cooperação, 

Amorim (1998), Cassialato e Lastres (1999), Garcia (2001), Campos, Nicolau e 

Cario (2000). 

Um c/uster pode ser definido como um conjunto de empresas e entidades que 

interagem entre si, com potencial de atingir crescimento competitivo superior ao 

de uma simples aglomeração econômica. Nele, as empresas estão 

geograficamente próximas e pertencem à mesma cadeia de valor de um setor 
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industrial6 . Portanto, "o conceito de clusters industriais refere-se à emergência 

de uma concentração geográfica e setorial de empresas, a partir da qual são 

geradas externalidades produtivas e tecnológicas" (BRITTO e 

ALBUQUERQUE, 2000, p.1). E Clustering é a política de promoção dos 

clusters. 

Diante dos cenários futuros, uma importante questão vem sendo cada vez mais 

aflorada em todos os países para empresas e governos é a competitividade, 

tanto externa quanto interna, a qual exige uma compreensão compartilhada em 

todos os sentidos, principalmente da interna, para que todos possam almejar 

ganhos com a externa. 

Pode-se dizer que a competitividade não está em subsídio governamental, 

mão-de-obra barata, taxa de câmbio favorável, balança comercial positiva e 

baixa taxa de inflação, mas sim, na produtividade com a qual recursos 

humanos, capitais e ativos fixos são desenvolvidos e utilizados, pois segundo 

Porter (1998), não são as nações que competem entre si, mas sim, os setores 

da indústria e suas empresas. Portanto, a responsabilidade pela construção da 

plataforma de competitividade tem de ser compartilhada com o Governo, as 

instituições de apoio, as empresas e seus representantes. 

Em vez de serem utilizadas apenas como instrumentos de políticas sociais, as 

pequenas empresas podem de fato constituir importantes estratégias de 

desenvolvimento econômico, proporcionando maior competitividade a regiões 

inteiras e integrando um número maior de indivíduos nesse processo. 

Esta formatação desenhada pela teoria, aplicada no desenvolvimento 

econômico, induz a necessidade, cada vez mais presente, da busca de novos 

caminhos de geração de riquezas das nações ou regiões. Pelas experiências 

de sucesso no mundo, a promoção de clusters de pequenas e médias 

6 Ver FIESP / CIESP (2003). 
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empresas, voltadas especialmente para a exploração das potencialidades das 

regiões onde se situam, constituem-se em uma alternativa de desenvolvimento 

econômico regional que vem sendo apontada e levada em consideração pelos 

governos, pesquisadores, porque estão proporcionando a geração de riquezas 

e fixando bases industriais permanentes e consolidadas. 

No presente trabalho focaremos o agrupamento de unidades produtoras de 

móveis de madeira, cuja característica que se sobressai é a presença marcante 

de Pequenas Médias Empresas e cuja situação ideal é aquela que reúna ao 

seu redor inovação, qualidade, flexibilidade e boas condições de trabalho, o 

que corresponde ao cluster, visto que as PMEs são importantes para o país, do 

ponto de vista econômico e social, devido a sua capacidade de geração de 

empregos e distribuição de renda, bem como para a formação de 

em preendedores. 

2.2. Abordagem inicial - conceitos de Clusters 

Do ponto de vista pragmático, na busca do incremento dos seus níveis de 

renda, apesar do setor de serviços, atualmente, compor uma parcela 

significativa do Produto Interno Bruto (PIB) da maioria dos países 

desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, a industrialização não deixa de 

ser ainda uma saída para a melhoria da qualidade de vida de uma nação e, 

vem ainda ocupando um papel que não é deixado de lado nos programas de 

desenvolvimento econômico em quase todos os países, regiões e/ou cidades. 

Falar, portanto, em industrialização, implica necessariamente dizer que "a meta 

central da política do governo para com a economia é dispor os recursos 

nacionais (trabalho e capital) de forma a obter altos e crescentes níveis de 

produtividade" (MICHAEL PORTER, 1989). Neste contexto, a economia deve 

atuar de forma harmonizada e em constante processo de aperfeiçoamento, 

pois só desta maneira podem-se alcançar melhores índices de produtividade. 
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SCHIMITZ (1997)7, por outro lado enfatiza que a eficiência coletiva, assim 

como a semelhança sócio-cultural, é uma forma de estimular a manutenção da 

interação entre os produtores concentrados geograficamente e setorialmente. 

Para SABADINI (1998)8, baseia-se na eficiência das inovações com ganhos 

salariais, nos investimentos em treinamento de trabalhadores e na elevada 

competitividade. 

Esses autores comungam que o ponto central na análise de c/usters é à busca 

da eficiência produtiva coletiva que decorre não só da presença e absorção das 

externai idades positivas existentes na localidade, mas também da 

potencialidade conseguida quando as ações são empreendidas em conjunto, 

são intencionais e envolvem todos os agentes da cadeia produtiva. 

GOROFOLl (1994)9, porém, trata os clusters como sendo áreas-sistemas, cuja 

estrutura é a mais evoluída de PMEs. São aglomerações caracterizadas pela 

intensa divisão do trabalho entre empresas do mesmo setor produtivo e entre 

diferentes setores, e também pelo tipo de desenvolvimento autocentrado, onde 

se internaliza a produção dos bens de produção e se utilizam os insumos locais 

(empresários, capital, trabalhadores qualificados, tecnologia local, etc.). 

Segundo, PORTER (1999, p.211), em um outro tipo de abordagem de c/usters 

que enfatiza a competição entre as empresas e regiões, "Um aglomerado é um 

agrupamento geograficamente concentrado de empresas inter-relacionadas e 

instituições correlatas numa determinada área, vinculadas por elementos 

comuns e complementares. Os aglomerados assumem diversas formas, 

dependendo de sua profundidade e sofisticação, mas a maioria inclui empresas 

de produtos ou serviços finais, fornecedores de insumos especializados, 

componentes, equipamentos e serviços, instituições financeiras e empresas em 

setores correlatos." 

7 Citado em GARCIA (2001). 

8 Citado em ETENE OP. ClT;. 

9 Citado em CAMPOS, NICOLAU E CÁRIO (2000). 
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Michael Porter (1989), em "A Vantagem Competitiva das Nações", analisa 

indústrias competitivas em vários países, e afirma que os clusters são massas 

críticas em um lugar de sucesso competitivo incomuns em áreas particulares 

de negócios empresariais, e são umas características surpreendentes de toda 

nação, região, estado, e até das economias metropolitanas, especialmente em 

nações mais desenvolvidas economicamente. 

As aglomerações representam uma nova maneira de pensar as economias 

nacionais, estaduais e urbanas e apontam para os novos papéis das empresas, 

dos governos e de outras instituições que se esforçam para aumentar a 

competitividade. As empresas têm um interesse tangível no ambiente de 

negócios da sua localidade que supera em muito, a importância dos impostos, 

dos custos da eletricidade e dos níveis salariais. O estado do aglomerado é 

importante para a saúde da empresa. 

A eficiência e eficácia de cluster de pequenas e médias empresas atreladas ao 

desenvolvimento local e regional vêm crescendo gradativamente na literatura, 

de acordo com Veiga (2000), clusters podem ser "pólos" difusores de 

crescimento, ou virtuosos "distritos" industriais com menor efeito irradiador, 

mas sempre são concentrações espaciais de atividades nas quais o aumento 

da produtividade de uma empresa decorre muito do fato de estar próxima de 

outras empresas do mesmo ramo. Daí a obtenção de vantagens com 

fornecedores envolvidos no negócio, fortalecimento na especialização do 

mercado de trabalho e facilidade na circulação de informações. 

Amorim (1998), mostra que um cluster designa um conjunto numeroso de 

empresas, em geral pequenas e médias, operando em regime de intensa 

cooperação, onde cada uma das firmas executa um estágio do processo de 

produção. Nesse sentido, as empresas participam de um mesmo negócio 

(produção de calçados e confecções), apesar de cada uma ser uma unidade 

autônoma. 

~'! .;::;'; :-C(', ~.M,:~!C) I ; r:: i ~RIQUE SIMONSEN 
• r~Ni,)A'ti,J GtIUUO VARGAS· 
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Ainda segundo AMORIM (1998), a força e o dinamismo oriundos da 

organização de pequenas empresas em forma de clusters assumem maior 

vigor quanto mais certas características, que envolvem tanto as firmas, como 

os ambientes físico e social que os cercam, se manifestam explícita e 

ativamente. Algumas dessas principais características, estão citadas abaixo 

pelo autor: 

a) a existência de uma aglomeração de empresas concorrentes, 

complementares ou interdependentes, concentradas em uma 

determinada área geográfica - preferencialmente na sua maioria de 

pequeno e médio porte, incluindo ocasionalmente uma ou algumas 

poucas grandes empresas - todas operando em um determinado 

negócio; 

b) a atividade principal do cluster é compartilhada por um expressivo 

número de empresas, onde cada uma ou um conjunto delas se 

dedica a tarefas específicas do negócio. Essas tarefas podem se 

relacionar tanto com aspecto da produção, como também à 

comercialização, fornecimento de insumos, pesquisa, tecnologia, 

infra-estrutura, desenvolvimento de novos produtos (inovação) e 

novos mercados; 

c) o relacionamento das empresas deve ser dinâmico e de maneira 

intensa e contínua - em evolução na medida em que mudam as 

próprias indústrias ou as condições externas, não permanecem 

iguais, mudando com as modificações do ambiente. Essas relações 

possibilitam combinar, de modo concomitante, aspectos de 

cooperação e competição, e dos êxitos delas resultará o sucesso do 

cluster. 

d) as relações de confiança e solidariedade entre os empresários 

integrantes do cluster são importantes e devem ser estimuladas, 

porque possibilitam às empresas encontrarem soluções coletivas, 

pois dificilmente conseguiriam sozinhas, enfim, ganham 
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competitividade e as relações comerciais se desenvolvem com 

harmonia; 

e) Ao redor das empresas integrantes de um c/uster, existe 

freqüentemente uma rede de instituições públicas e privadas que 

atuam como elementos incentivadores e catalisadores do processo 

de entrosamento, harmonização e atuação coletiva das empresas. 

Essas instituições exercem um papel relevante, visto que a elas 

competem fomentar e dar suporte às interações entre as 

empresas, intermediar conflitos inesperados entre as mesmas ou 

entre elas e outras entidades, podendo, inclusive, algumas 

pertencerem ao Terceiro Setor, como do tipo Organizações Não

Governamentais (ONG's). 

Apresentamos a seguir figuras representativas do funcionamento de um 

cluster(1) e de sua formação(2). 

Figura 1 - Funcionamento de um Cluster (AMORIM, op. Cit, p.26) 
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Figura 2 - Etapas na formação de um Cluster (AMORIM, op.cit., p.27.) 

Pré-c1usters Cluster Cluster em Cluster maduro 
Empresas e emergente expansão Alto nível de enlaces 
indústrias Enlaces inter- Aumentam os inter-firmas 

independentes empresas e enlaces Massa critca 
concentração 
da indústria 

2.3. Clusters e seu Desenvolvimento Local 

Dentro de uma organização de clusters, as pequenas empresas se 

sobressaem, pois constituem formas eficientes e viáveis de encaminhamento 

de objetivos econômicos com vistas ao desenvolvimento de regiões. Com a 

competitividade acirrada no mundo globalizado, todo empreendedor 

independentemente do porte do seu empreendimento procura se inserir neste 

mercado competitivo oferecendo seus produtos ou serviços. Em se tratando da 

pequena empresa, atuante em uma organização de um cluster, essas podem 

constituir, em circunstâncias adequadas, um instrumento eficaz na luta contra o 

subdesenvolvimento. 

Segundo Amorim (2000) os clusters de pequenas empresas têm-se destacado 

por sua capacidade de criar coesão social. Politicamente, o fortalecimento da 

pequena empresa exerce um profundo alcance, dada a sua implicação quanto 

à coesão social decorrente do crescimento da classe média, onde o segmento 
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de pequenas empresas encontra-se certamente associado à classe média, à 

expansão e à pujança desse segmento proporcionando uma ascensão dessa 

classe na escala de poder econômico e social. 

Os clusters de pequenas e médias empresas têm mostrado ser uma forte 

estratégia de promoção do desenvolvimento local, onde constituem formas de 

produção modernas, ágeis, podendo ser tão ou mais competitivas do que as 

empresas de grande porte. Um cluster compreende um grupo coeso, bem 

articulado e, sobretudo disciplinado para competir, isto é, procurar sempre 

apresentar produtos e serviços de qualidade confiável, cumprir os prazos 

determinados pelas partes, e estar continuamente em busca do 

aperfeiçoamento. A essência de um cluster, estar em prender às formas de 

ligação entre seus integrantes, onde essas formas devem seguir os padrões 

esperados e aceitos pelo meio. 

Os enfoques estratégicos, em especial os voltados às empresas do cluster, 

oferecerão instrumentos que ajudarão na sua formação, implementação e 

desenvolvimento. A sustentabilidade e solidez de um cluster dependem, entre 

outros fatores, dos níveis de entrosamento, coesão e de cooperação que se 

desenvolvem entre seus componentes. As pequenas empresas integrantes de 

um cluster tendem a ser bastante competitivas justamente devido à sua forma 

de organização, onde, para se tornarem e se manterem competitivas, as 

empresas persistem em estar continuamente no processo de inovação. 

2.4. Casos de Sucesso de Clusters no Brasil e Exterior 

As vantagens da competitividade acirrada em uma economia global são, de 

modo geral, em grande parte, locais, vindo de concentrações de clientes 

sofisticados, negócios relacionados, rivais, instituições, talentos e 

conhecimentos altamente especializados. As proximidades geográficas, 

culturais e institucionais levam a acessos especiais, relacionamento íntimos, 
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melhores informações, incentivos poderosos, e outras vantagens. As 

experiências de clusters que serão mencionadas possuem, além da presença 

de pequena e média empresa, características e origens específicas e a 

existência de um vigoroso grau de interação e sinergia. 

Abaixo seguem alguns exemplos de clusters no Brasil, ressaltados nos 

trabalhos de AMORIM op.cit., SUZIGAN (2000), SCIPIÃO op. cit., OLIVEIRA 

(2001) e CAMPOS, NICOLAU E CÁRIO op.cit., e alguns exemplos de clusters 

no exterior, os quais são abordados em CÂNDIDO e ABREU op.cit., AMORIM 

op.cit. e SCIPIÃO op. cit.. 

2.4.1 São João do Aruaru - Ceará (AMORIM, 1998). 

A seca enfrentada pela estado do Ceará em 1987, fez com que o governo 

começasse a desenvolver projetos de combate à seca, os projetos tradicionais 

como criar frente de trabalhos na construção civil, tais como estradas, açudes, 

barragens, pontes, escolas, onde grande parte dos recursos era gasta na 

aquisição de materiais e equipamentos tais como tijolos, cimento, ferro, pedras, 

carrinhos de mão, entre outros. Os materiais e equipamentos, na sua grande 

maioria, eram adquiridos em outros estados brasileiros, a idéia era de que o 

próprio estado pudesse fabricá-los. Com essa visão e incentivo das políticas 

públicas, várias pedreiras, caieiras, olarias e unidades de produção de pré

moldados de concreto foram criados nas áreas afetadas pela seca, assim o 

estado do Ceará, passou a produzir seus próprios materiais. 

Através da idéia de produzir carrinhos de mão como forma alternativa, São 

João do Aruaru (Morada Nova, Ceará), que tinha grande tradição em trabalhar 

com madeira sendo também afetada pela seca, destacou-se na produção dos 

carrinhos de mão de madeira, obtendo apoio dos técnicos do governo. O 

crescimento da economia de São João do Aruaru proporcionou também um 

crescimento empreendedor, onde os produtores se preocupavam com suas 
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especializações, alguns com a extração e beneficiamento da madeira, outros 

faziam os móveis, outros, janelas, portas e carrocerias de caminhões, alguns 

produziam equipamentos, outros com serviços de manutenção das máquinas, 

outros pinturas e envernizamento dos móveis, outros com transportes e 

comercialização dos produtos. 

Vários grupos significativos de pessoas vivem do negocIo, o qual teve um 

crescimento significativo para a população de São João do Aruaru. Cada grupo 

desenvolvia sua função, e cada função representava uma parte no processo de 

produção. Os grupos envolvidos no negócio conseguiam obter rendas 

satisfatórias para o crescimento e manutenção do mesmo, onde também se 

concentrava o comércio, bancos e outras atividades. 

Verifica-se que a trajetória de São João do Aruaru, onde o crescimento era 

contínuo, o entrosamento, talentos e conhecimentos altamente especializados, 

relacionamento íntimos, melhores informações, incentivos poderosos, e outras 

vantagens, conferem ao aglomerado de empresas do município a classificação 

de cluster. 

2.4.2 Produção de Calçado no Vale dos Sinos - Rio Grande do Sul 

(AMORIM, 1998). 

No Rio Grande do Sul, destaca-se a região conhecida como Vale dos Sinos, 

onde abriga um grande número de pequenas e médias empresas que carrega 

um grande dinamismo industrial, sendo produtor de calçados de alta qualidade, 

grande parte destinada ao mercado exterior. Milhares das pequenas e médias 

empresas do complexo calçadista do Vale dos Sinos, são geradoras de 

milhares de empregos, desde a produção propriamente dita à produção de 

componentes, curtumes, equipamentos especializados e até escritórios de 

exportação. Essas empresas têm-se destacado por sua capacidade de produzir 

calçados de uma grande variedade, com alto padrão de qualidade, além de 
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apresentarem significativa capacidade em se adaptar e elaborar novos 

processos e produtos. 

A elaboração de todo o processo da produção de calçados é distribuído e 

partilhados na região por várias empresas, umas fazem o solado, outras 

preparam e cortam o couro de acordo com modelos criados e moldados por 

outras empresas, outras costuram, outras fazem o acabamento, outras a 

embalagem, algumas prestam serviços de comercialização, promoção, 

transporte, treinamento de mão-de-obra, entre outros. Um grande número de 

empresas do Vale dos Sinos iniciou suas atividades produzindo calçados. Com 

as experiências adquiridas ao longo do tempo, decidiram se especializar em 

determinadas etapas do processo produtivo obtendo mais vantagens e 

conseqüentemente sendo mais competitivas. 

A eficiência dos produtores de calçados do Vale dos Sinos deve-se, 

essencialmente, à flexibilidade das pequenas empresas produtoras terem se 

especializado em determinada parte do processo de produção. As empresas, 

no contexto de se especializarem, partem para um contato contínuo com o que 

existe de mais moderno no mundo em suas áreas de atuação. A constatação 

da formação e funcionalidade de um cluster reside na especialização e na 

divisão do trabalho entre as empresas. O Vale dos Sinos, forma um dos 

maiores centros produtores de calçados do Brasil, e se caracteriza por 

apresentar produtos de alta qualidade e padrão tecnológico, sendo criado por 

produtores inovadores e ágeis. 

2.4.3 Pólo Couro-Calçadista de Franca, São Paulo, (SUZIGAN, 2002 E 

OLIVEIRA, 2001) 

Na cidade de Franca, Estado de São Paulo, situa-se o pólo que responde por 

6% da produção nacional de calçados, como segundo maior pólo no País. Foi 

realizado seminário envolvendo estudiosos do assunto, todos os agentes 
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produtivos e demais instituições, para troca de idéias e definição de 

estratégias. O projeto de Franca é uma experiência piloto. O resultado positivo 

que já vem sendo observado levará a Fiesp/Ciesp a promover ações 

semelhantes, aproveitando as vocações das regiões do Estado de São Paulo. 

O complexo couro-calçadista de Franca é composto por 360 fabricantes de 

calçados, 70% micros e pequenos; 20% de médio porte; e 10% correspondem 

a empresas de grande porte. Os dados são do Sindicato da Indústria de 

Calçados de Franca. Juntam-se a esse universo cerca de 200 fornecedores de 

insumos especializados; 20 fabricantes de equipamentos; 8 agentes 

exportadores; e 2000 prestadores de serviços. Todo esse arranjo produtivo de 

Franca responde por 6% da produção nacional. 

As empresas da aglomeração se interagem de forma intensa, tanto nas 

relações produtivas e comerciais quanto no intercâmbio de informações. Elas 

conseguiram um equilíbrio entre competição e cooperação, bem como 

desenvolveram um ambiente de confiança e inovação constante. Além disso, 

ainda contam com o apoio das instituições locais no que tange ao treinamento 

e capacitação dos empresários e da mão-de-obra. 

Hoje, já especializada, produz tanto para o mercado interno quanto para o 

externo. Porém, ao começar a entender outros mercados que não o nacional, a 

indústria passou a investir em P&D 10, no aprimoramento logístico, na 

consolidação da marca e na qualidade, o que estimulou a participação conjunta 

dos empresários. 

2.4.4. Pólo de Mármore e Granito do Espírito Santo, (SCIPIÃO, 2000). 

A região de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, vem se consolidando 

não só como centro nacional mínero-industrial brasileiro de rochas, mas 

10 P&D - Desenvolvimento de Produto. 
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também como um dos mais expressivos no mundo, podendo ser classificado 

com um c/uster do tipo High Road. Um aspecto interessante é a tradição da 

região em trabalhar com o mármore mesmo antes de serem descobertas as 

primeiras jazidas: os imigrantes portugueses, que ali moravam, há mais de 

duzentos anos atrás, "importavam essas pedras de outras localidades do país 

e a beneficiavam" . 

Depois de descobertas as primeiras jazidas de mármore nesta região, em 

1950, muitas empresas de pequeno porte lá se instalaram para explorar esse 

mineral. Desde então, mais jazidas foram descobertas e mais empresas foram 

sendo atraídas. O complexo processo de produção do mármore, que exigia alto 

investimento e máquinas especializadas, impulsionou as pequenas empresas, 

que individualmente não conseguiram se manter no mercado, a se unirem de 

forma cooperativa e também a se especializarem em etapas específicas do 

processo produtivo. 

"O empreendedorismo tomou tal expressão que a reglao passou a atrair 

produtores de máquinas e equipamentos especializados na extração da pedra, 

vieram várias redes de transporte para a comercialização do produto, bem 

como foi criada uma instituição que dava apoio técnico e disponibilizava linhas 

de financiamento para as empresas locais". Primeiramente, o foco foi 

direcionado para o mercado interno, e a seguir, as vendas logo se expandiram 

para o mercado internacional. A iniciativa de criar um clima favorável à 

implantação do cluster foi potencializada pela vocação portuária do Estado e 

pelos consórcios de exportação. 

2.4.5 Sucesso de Clusters no Exterior, (SCIPIÃO, 2000 e AMORIM, 1998). 

O caso de clusters industriais italianos é sempre muito citado por causa de sua 

dinâmica industrial que foi baseada na superação das disparidades regionais 

entre o sul do país, pobre, e o Norte, desenvolvido. Este processo se deu 



30 

através da implementação e manutenção de redes de empresas 

independentes, na região norte, formado por PMEs cooperadas e especializado 

em etapas do processo de produção. Isso permitiu uma potencialização das 

economias de aglomeração de tal forma que a Itália faz parte do G7 (grupo dos 

sete países mais ricos do mundo). 

Esta reorganização industrial, tanto dos setores tradicionais quanto dos setores 

intensivos em tecnologia, foi um longo processo de mais de 40 anos (1951 a 

1992) que teve amplo apoio de políticas públicas e de programas de 

desenvolvimento, como por exemplo, a criação do órgão autônomo Cassa per il 

Mezzogiono, que visava atrair investimentos para região, através de subsídios 

fiscais, reforma agrária e obras de infra-estrutura. 

Como exemplo de cluster Italiano, o cluster de moda em couro, o qual contém 

empresas de sapatos renomadas tal como Ferragamo e Gucci, assim como 

uma gama de suprimentos especializados de componentes para sapatos, 

maquinário, modelos, serviços de design e couro curtido. Também é formado 

por muitas correntes de indústrias relacionadas, incluindo aquelas que 

produzem diferentes tipos de bens de couro e diferentes tipos de calçados. 

Os instrumentos cirúrgicos do Paquistão, na cidade de Sialkot, onde se instalou 

um cluster de indústrias de instrumentos cirúrgicos, tais como tesouras, fórceps 

e uma grande variedade de instrumentos de precisão especializados, todos 

feitos a partir de um aço de alta qualidade. Observa-se neste cluster, que cerca 

de 300 produtores de instrumentos trabalham em parceria com outras 1.500 

pequenas empresas especializadas em parte do processo da produção. É 

grande o número de empresas pertencentes a este cluster, onde conseguem 

exportar cerca de 90% de sua produção para países onde o nível de exigência 

é altíssimo como exemplo a Europa e América do Norte. 
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o cluster de vinho da Califórnia, Estados Unidos, inclui 680 vinícolas 

comerciais, assim como milhares de produtores de uva para vinho, os quais 

são independentes. Há extenso complemento de indústrias apoiando tanto os 

produtores quanto os agricultores, incluindo suplementos de estoque de uva, 

equipamentos de irrigação e drenagem, barris, rótulos, firmas de propaganda e 

relações públicas especializadas e várias publicações sobre vinho visando à 

audiência do consumidor e negócios. 

o cluster de frutas do Chile, onde exporta aproximadamente US$ 1,5 bilhão por 

ano em frutas frescas produzidas em uma área de 160 mil hectares. O cluster 

de informática em Bangalore, na índia, onde representa 70% das exportações 

anuais de software, totalizando 1,7 bilhão. A indústria de flores na Holanda, 

onde representa 65% das exportações mundiais de flores cortadas, 

demonstrando como o conhecimento tecnológico pode suplantar as 

adversidades topográficas e climáticas. 

Constatamos que a implantação de um cluster em uma determinada região 

vem reforçar a dinâmica de crescimento econômico e industrial, onde realizada 

de forma planejada e orientada, este tipo de industrialização pode se 

transformar em opções concretas de desenvolvimento regional e investimento 

e que os órgãos articuladores do cluster devem estar em constante contato 

com os integrantes do mesmo, tendo em vista perceber os eventuais entraves 

à competitividade, assim como identificar oportunidades para sucessivos 

ganhos de eficiência. 

Neste capítulo procurou-se introduzir algumas idéias básicas sobre clusters, 

pontos importantes e essenciais, conforme consta na literatura e que servem 

de bases conceituais ao presente estudo. Como nosso estudo em questão é 

abordar o cluster do setor moveleiro, focando o município de Colatina, faremos 

uma breve apresentação no capítulo 3, de como se comporta o setor moveleiro 

no Brasil e no Espírito Santo. 
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3. O SETOR MOVELEIRO NO BRASIL, E EspíRITO SANTO 

Neste capítulo faremos consideração sobre o mercado brasileiro de móveis, e 

particularmente no Estado do Espírito Santo, apresentando uma visão geral do 

mercado de móveis em nível nacional e estadual. Em síntese, o objetivo maior 

é dar ao leitor uma visão sobre a importância do setor moveleiro, e como o 

modelo de desenvolvimento regional pode contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida dos povos nestas regiões. 

3.1. A Indústria Moveleira no Brasil 

o Brasil produz todos os tipos de móveis, de diversos tipos de materiais. É uma 

indústria constituída de 13.505 empresas, composta de micro, pequenas e 

médias (tabela 2). Localiza-se, em sua maioria (90%), na região centro/sul do 

País, constituindo em alguns Estados, pólos moveleiros de grande destaque. 

Destaque de pólos moveleiros tais como: Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, 

São Bento do Sul, Santa Catarina; Arapongas, Paraná; Mirassol, Votuporanga 

e São Paulo em São Paulo; e Ubá, em Minas Gerais. 

São empresas familiares, tradicionais, formadas em sua maioria por pessoas 

com experiências ou ligadas ao ramo, caracterizando-se, principalmente, por 

três aspectos, comuns em todo o país: 

• Elevado número de micro e pequenas empresas de capital nacional; 

• Grande absorção de mão-de-obra; 

• Tecnologia média. 
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Tabela 2 - Tamanho das Empresas 

Brasil -1996 

PORTE QUANTIDADE ErvlPREGADOS Obs. O critério do Sebrae é: 

Micro 10.000 até 15 até 19 

Pequena 3.000 (de 16 a 150) 20 a 99 

Média 500 (de 151 a 500) 100 a 499 

Grande 5 (acima de 500) Acima de 500 

Total 13.505 

Fonte: SEBRAE, (Colatlna, 2000) 

No Brasil, a falta de um "desígn" industrial que identifique o nosso móvel e o 

fato de ser um setor de tecnologia média faz com que essa indústria seja 

altamente suscetível às dificuldades oriundas da abertura do mercado, a 

exemplo de outros setores de perfil similar: calçados, confecções, brinquedos, 

etc. Os principais entraves ao crescimento das exportações do setor no Brasil 

são o "design" e escala de produção, segundo Mario Rabelo de Souza, chefe 

do Laboratório de Produtos Florestais do IBAMA. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, a indústria 

moveleira emprega, no Brasil, cerca de 300.000 trabalhadores diretamente na 

produção, gerando 1.500.000 empregos entre diretos, indiretos e correlatos. 

Segundo os dados do IBGE/199B, o setor representa cerca de 0,54% da 

receita industrial, a tabela 3, demonstra a geração de receita nos anos de 1994 

a 1996, em bilhões de dólares, no setor moveleiro do Brasil. 

Tabela 3 - Receita gerada no Brasil: Setor Moveleiro 
ANO RECEITA 

1994 US$ 4,4 bilhões (móveis de madeira) 

1995 US$ 4,0 bilhões (móveis de madeira) 

1996 US$ 4,4 bilhões (móveis de madeira) 

Fonte: IBGE, (1998). 



34 

o Brasil é um país continental, com reservas florestais imensas. Conta com 

possibilidades inimagináveis de desenvolver florestas cultivadas, remanejar e 

mantê-Ias. Muitas são as pesquisas com madeiras alternativas para fabricação 

de móveis em desenvolvimento. 

o "Pinus" já é uma realidade na fabricação de um bom móvel, e as novas 

tecnologias empregadas na produção do eucalipto tornam viável sua utilização 

na indústria moveleira, atendendo assim a grande exigência dos países 

desenvolvidos de produtos ecologicamente corretos, e que contribuam para a 

conservação do meio ambiente. 

Há uma grande quantidade de madeiras alternativas a serem pesquisadas e 

difundidas, e cada vez mais o aglomerado e o MDF (Medium Density 

Fiberboard)11 se impõem como matéria-prima de primeira grandeza. O Brasil 

apresenta grande velocidade na maturação de madeiras recicláveis (pinus, 

eucalipto), sendo esse aspecto uma importante vantagem comparativa. 

Em um mundo que luta com escassez de matérias-primas, o cenário que se 

apresenta para a indústria brasileira do mobiliário é altamente favorável.As 

exportações do setor moveleiro no Brasil, cresceram rapidamente nos últimos 

anos, de um total exportado de US$ 48 milhões, em 1990, atingiu-se US$ 351 

milhões em 1996. 

Os principais mercados para os produtos brasileiros foram: União Européia, 

EUA, Mercosul. Estimativas do Setor, no início de 1994, indicavam a 

possibilidade de se dobrar as exportações do ano anterior, entretanto, em 

1995, não se atingiu a meta, (tabela 4). 

11 "O MDF é um painel produzido a partir de fibras de madeira, aglutinadas com resinas sintéticas através de 
temperatura e pressão destinada principalmente à indústria moveleira. O MDF permite acabamentos do tipo 
envernizamento, pinturas em geral ou revestimentos com painéis decorativos, lâminas de madeira ou PVC, com 
densidade em torno de 0,70 g/cm 3

, intermediària entre a do painel de aglomerado e do harboard, e com consistência 
similar à da madeira maciça"( MACEDO, A. R., ROQUE, C. A. & LEITE, E. T., 1997 citado em ETENE, op. cit.. p. 12). 
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Tabela 4 - Importação e Exportação de Móveis - Balança Comercial 

Brasileira da Cadeia Produtiva de Móveis 

PERíODO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO 

1990 48 9 39 

1991 70 23 47 

1992 141 13 128 

1993 266 24 242 

1994 294 51 243 

1995 337 127 210 

1996 351 164 187 

1997 362 148 214 

1998 335 152 182 
. . 

Fonte: SECEX (Secreta na de ComércIo Extenor, 1999), em US$ Milhões FOB . 

De acordo com a SECEX (1999), os principais estados exportadores do setor 

moveleiros do Brasil, são apresentados conforme tabela 5. A indústria nacional 

de móveis localiza-se, principalmente, nas regiões Sul e Sudeste, com cerca de 

88% da produção doméstica. 

A produção proveniente das regloes Sul e Sudeste, sendo proveniente dos 

Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas 

Gerais. Além disso, mais da metade das exportações nacionais de móveis é 

oriunda de Santa Catarina. O faturamento do setor vem crescendo muito nos 

últimos anos onde cresceu gradativamente entre os anos de 94 a 99, conforme 

apresentado na figura 3. 



Tabela 5 - Estados Exportadores do Brasil 

Valores em US$ milhões 

Estado Ivalor % 

Santa Catarina 179,0 51,0 

Rio Grande do Sul 88,4 25,1 

São Paulo 44,4 12,6 

Paraná 28,9 8,2 

Minas Gerais 3,6 1,0 

Pará 3,0 0,9 

Rio de Janeiro 2,8 0,8 

Total 351,3 99,6 

Fonte: SECEX - (Secretaria de ComércIo Exterior, 1999) 
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Figura 3 - Faturamento do Setor Moveleiro no Brasil em Bilhões de Reais. 
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Fonte: ABIMÓVEL, (2003). 

o Estado de São Paulo - que detém cerca de 40% do faturamento do setor e 

quase a metade do número total de estabelecimentos - concentra 80% da 

produção nacional de móveis de escritório. A indústria paulista de móveis 

encontra-se dispersa dentro da região metropolitana, reunindo uma diversidade 

de empresas. Não obstante, cabe destacar, segundo Ferreira (1997), a 
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existência de aglomerações regionais bem definidas: a Grande São Paulo; 

Noroeste Paulista, que reúne os pólos de Mirassol e Votuporanga. 

Já nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina a produção concentra

se em torno de dois pólos industriais: Bento Gonçalves e Flores da Cunha (Rio 

Grande do Sul) e São Bento do Sul (Santa Catarina), são especializados nas 

produções de móveis residenciais. 

o pólo de Bento Gonçalves está voltado principalmente para a fabricação de 

móveis retilíneos seriados (de madeira aglomerada, chapa dura e MDF), 

enquanto o pólo de São Bento do Sul é especializado em móveis torneados de 

madeira maciça, especialmente pínus. 

Depois de São Paulo, o Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de 

móveis, representando em média 20% do valor da produção nacional. Com 

2.800 empresas, somente 100 com acima de 150 empregados, sua produção é 

comercializada predominantemente no mercado doméstico: 18% no próprio 

estado e 75% em outras unidades da Federação. 

Somente 7% do valor da produção são exportados, representando, no entanto, 

uma parcela de 25% do total das exportações nacionais. Depois de Santa 

Catarina, o Rio Grande do Sul é o maior estado exportador. 

Entre as maiores empresas do Rio Grande do Sul, destacam-se Carraro (cerca 

de 600 funcionários), Todeschini (cerca de 300 funcionários), Dell Anno, 

Madem, Madecenter, Bertolini, Madesa, Florense, SCA e Telasul (do Grupo 

Grendene, que produz móvel tubular para dormitório e instalou outra unidade 

fabril no Nordeste). 

o município de Bento Gonçalves - maior pólo moveleiro do Rio Grande do Sul -

representa 9% da produção nacional, destacando-se na produção de móveis 
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populares, de madeira maciça e, especialmente, de aglomerados, destinados 

predominantemente ao mercado interno. 

Os móveis residenciais (principalmente de cozinha e dormitórios) e para 

escritório representam, respectivamente, 65% e 15% da produção local. O 

município é também um pólo exportador importante de móveis confeccionados 

em pínus, mas a grande maioria das empresas destina sua produção para o 

mercado interno. 

O Estado de Santa Catarina, maior exportador e terceiro maior produtor de 

móveis do país, possui mais de 900 fábricas de móveis, emprega cerca de 18 

mil pessoas e contribuiu com aproximadamente 51 % do total exportado em 

1997. 

O principal pólo moveleiro do estado e um dos maiores do Brasil, é São Bento 

do Sul, constituindo o maior exportador do país, com quase 40% do total das 

exportações nacionais, e confecciona móveis para uso residencial (cerca de 

80% da produção), direcionados em sua maior parte para o mercado de 

exportação. 

A grande maioria das empresas da região de São Bento do Sul, independente 

do porte, opera com exportações, em contraste com o pólo de Bento 

Gonçalves, acima mencionado. 

Existem empresas exclusivamente exportadoras, que trabalham, em sua maior 

parte, sob encomenda, especialmente as pequenas e micro. A Tabela 6 

apresenta algumas características dos principais pólos moveleiros do país. 
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Tabela 6 - Principais Pólos Moveleiros do Brasil. 

Pólo Unidade da Número de Emprego 
Emprego 

Principais 
Principais produtos sI Moveleiro Federação empresas s 

empresas 
mercados 

Cadeiras, armários, 
Estantes, mesas, 

Todos os Dormitórios, salas, Votuporanga SP 350 7.000 20 
Estados Estofados e móveis sob 

encomenda em madeira 
maciça 

Exportação, 
Móveis de pinus, sofás, 

São Bento 
Paraná, Santa do Sul e Rio SC 210 8.500 40 
Catarina e São cozinhas e dormitórios Negrinho 

Paulo 
Minas Gerais, 

Cadeiras, dormitórios, 
153 3.150 21 

São Paulo, Rio 
salas, estantes e móveis Ubá MG 

de Janeiro e 
Bahia 

sob encomenda 

Todos os 
Móveis retilíneos, 

Arapongas PR 145 5.500 38 
Estados 

estofados, de escritório e 
tubulares 

Todos os Móveis retilíneos, móveis Bento 
RS 130 7.500 58 Estados e de pinus e metálicos 

Gonçalves 
exportação (tubulares) 

Espírito Santo, 
São Paulo, 

Linhares e 
130 3.000 23 Bahia, Rio de Móveis retilíneos Colatina 

ES Janeiro e (dormitórios, salas) e 
(6° do 

exportação móveis sob encomenda 
BRASIL) 

90 Linhares 
40 Colatina 

Bom 
Cadeiras, dormitórios, Despacho e 

MG 117 2.000 17 Minas Gerais salas, estantes e móveis 
Martinho 

sob encomenda Campos 
Mirassol, 

São Paulo, Minas Cadeiras, salas, Jaci, 
Gerais, Rio de dormitórios, estantes e Bálsamo e SP 80 3.000 38 

Janeiro, Paraná e móveis sob encomenda Neves 
Nordeste em madeira maciça Paulista 

Rio Grande do 
Sul, São Paulo, Dormitórios, salas, Lagoa 

RS 60 1.800 30 Paraná, Santa móveis de pinus, Vermelha 
Catarina e estantes e estofados 
exportação 

Mesas, racks, estantes, 
Tupã SP 54 700 284 São Paulo cômodas e móveis sob 

encomenda 
Fonte: Elaborado a partir de (GORINI, 1998). 
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3.2. O Setor Moveleiro no Espírito Santo 

A indústria moveleira do Espírito Santo é composta na atualidade por cerca de 

800 empresas entre micro, pequenas, e médias. Destas, 428 estão registradas 

na Federação das Indústrias do Estado do ES - FINDES12
, a produção se 

encontra concentrada nos municípios de Unhares e Colatina, ao Norte e 

Centro-Oeste respectivamente, Guaçuí e Muniz Freire, na região Centro-Sul. A 

produção de móveis no Estado está direcionada basicamente para o segmento 

de móveis residenciais retilíneos seriados e sob encomenda, representando 

6,8% do total de empresas cadastradas no ES, conforme apresentado na 

tabela 7. 

Tabela 7 - Quantidade de Empresas e Empregados por Município no ES 

MUNICíPIO QUANTIDADE EMPREGADOS 

Cachoeira 14 37 

Cariacica 44 421 

Colatina 27 700 

Linhares 66 2.357 

Serra 24 119 

Vila Velha 79 244 

Vitória 25 66 

Demais 149 521 

TOTAL 428 4.465 

Fonte: FINDES, (2002) 

Vale destacar que na produção de móveis seriados, Unhares é responsável por 

74% da produção estadual, Colatina 16%, Guaçuí / Muniz Freire 10%. A região 

de Colatina tem forte característica no atendimento para a fabricação de 

móveis por encomenda (84%), direcionado ao público mais sofisticado, sendo 

12 É a entidade máxima de representação patronal da indústria capixaba. São 32 sindicatos filiados, representando 
5.600 indústrias no Estado do Espirito Santo. 
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80% da produção direcionada para o mercado da Grande Vitória, 10% para o 

mercado local e 10% para outros estados. (SINDIMÓVEIS, 2003). 

De acordo com a FINDES, o desempenho dos pólos moveleiros do 

Sindmadeira (região centro sul), Sindmol (Unhares) e Sindimóveis (Colatina), 

representaram em 2002 um volume de exportação de US$ 565.566, o que 

corresponde a 0,12% das exportações moveleiras nacionais. Apesar de tímida, 

a performance tende a crescer com as melhorias dos processos de gestão, 

investimento em qualificação de mão-de-obra e a introdução de tecnologias de 

ponta. 

Em trabalho realizado pelo SEBRAE, para a ADERES - Agência de 

Desenvolvimento em Rede do ES, novembro de 1999, e STCP Eng. de 

Projetos, estimou que a produção de móveis do Espírito Santo responde por 

aproximadamente 2,5% da produção nacional, equivalendo a US$ 150 milhões, 

contribuindo com quase 1,5% para formação do PIB do Estado. (Tabela 8) 

Tabela 8 - Receita do Setor Moveleiro do ES, em 1999 

Item Mundo Brasil ES 

Faturamento US$/ano 160 6 bilhões 150 milhões 

bilhões 

Qt. Empresas 13.505 428 

Faturamento/empresa/mês (US$) 62.939,65 49.649,53 

Fonte: IBGE, (1999). 

De acordo com informações levantadas pela Prefeitura Municipal de Colatina, 

em 2001, o setor contribuiu com 15% para a formação do PIB do município e 

representou 35% da receita industrial do município. O SINDIMÓVEIS, sindicato 

do setor moveleiro de Colatina, estimaram em setembro de 2001 um 

faturamento mensal da ordem de R$ 700 mil para as empresas da região, que 

geravam cerca de 700 empregos diretos. 
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Segundo a Publicação Indústrias do Espírito Santo 1998, publicado pela 

FINDES, a indústria de móveis empregou 4.217 pessoas representando 3,66% 

do efetivo industrial do ES. No Estado do Espírito Santo, podemos destacar 

como pontos fortes para a produção moveleira: 

• Proximidade com fontes de matéria-prima renováveis; 

• Capacidade criativa e sensibilidade artística - que pode ser direcionada 

e aplicada para geração de "design" de móveis; 

• Parque industrial que pode ser rapidamente atualizado em termos de 

equipamento - desde que sejam disponibilizadas linhas de crédito 

compatíveis com os rendimentos do setor; 

• Mão-de-obra que assimila com certa facilidade a operação de máquinas 

e equipamentos de produção sofisticados, e ainda barata em 

comparação com os países de primeiro mundo; 

• Melhoria das empresas no setor, referente aos processos de produção, 

com trabalhos de Qualidade Total, em parceria com o SEBRAE, ES. 

Os empresários do setor moveleiro do ES, também encontram alguns 

obstáculos para o seu desenvolvimento como, por exemplo: 

• Importação de móveis plásticos; 

• Restrições ambientais que estão exigindo novos investimentos; 

• Inadimplência, devido à falta de mecanismos efetivos de proteção das 

empresas; 

• Impostos em cascata; 

• Incidentes sobre a cadeia produtiva, obrigando a verticalização da 

produção; 

• Sistema tributário complexo e com taxas elevadas; 

• Grande quantidade de empresas trabalhando na informalidade, ou 

recorrendo a artifícios contábeis para permanecer dentro da 

classificação do SIMPLES, concorrendo de forma desleal com as 

formais. 
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É interessante notar que os móveis de madeira são o segmento com 88,4% 

dos estabelecimentos e 86,7 % em pessoal ocupado. Os móveis de madeira 

para residência podem ser divididos em dois segmentos básicos, de acordo 

com a matéria-prima utilizada: móveis retilíneos de madeira aglomerada e 

torneado de madeira maciça ou de madeira maciça conjugada com madeira 

aglomerada. 

Existe ainda uma grande maioria de pequenas empresas, em geral 

marcenarias, que produzem sob encomenda, e cuja matéria-prima básica é a 

madeira compensada, conjugada com madeira maciça. Estas pequenas 

empresas preenchem certos níveis de mercado, principalmente de móveis 

torneados. 

Abordaremos no próximo capítulo, a metodologia adotada para a realização 

deste trabalho e também o caso do c1uster de Golatina, onde apresentaremos 

algumas características do setor moveleiro do município cujo mesmo se 

especializou em móveis sob encomenda. 

4. O CASO DO CLUSTER DE COlATINA 

Abordaremos neste capítulo o desenvolvimento do estudo de caso em questão, 

onde será apresentado o histórico do município de Golatina, o histórico do setor 

moveleiro de Golatina, a metodologia aplicada, o ciclo produtivo do setor 

moveleiro, o desenvolvimento e análise do setor moveleiro de Golatina e 

finalizando o capítulo, um breve histórico da empresa de maior impacto em 

desenvolvimento do município. 

4.1. Metodologia 

A metodologia de elaboração aplicada neste trabalho fundamentou-se na 

delimitação do tema da pesquisa, nos objetivos geral e intermediário 
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apresentados, constituído em entrevistas e pesquisas através de um 

questionário junto às empresas locais, instituições públicas e privadas a fim de 

obter informações que não estavam registradas em documentos ou livros. 

A pesquisa realizada na região, foco do estudo, coletou elementos existentes 

que identificam empresas que operam de forma individual e isoladamente em 

atividades afins. Utilizou, também, livros e documentos de órgãos públicos e 

privado, ligado ao desenvolvimento regional e direcionado à área em estudo, 

com o objetivo de verificar como estão sendo tratadas as questões voltadas 

para o desenvolvimento local, tanto pelo poder público quanto pela iniciativa 

privada. 

Para fundamentação e sustentação teórico-metodológica deste trabalho foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica sobre assuntos pertinentes a área em 

estudo, se valendo, portanto de material acessível ao público em geral, 

conforme descritos na bibliografia, tais como: livros, revistas, jornais, 

publicações especializadas, rede eletrônicas. 

4.1.1. Fontes e coleta de dados 

o presente trabalho foi baseado em um estudo exploratório e, para isso, foram 

utilizados dados de fonte primária levantados junto às empresas moveleiras de 

Colatina no período de agosto de 2003 a janeiro de 2004. O processo de 

pesquisa foi feito em três etapas: 

a) primeiro contatou-se as empresas por telefone, informando o 

interesse em desenvolver um trabalho no município de cunho científico, com 

explanação breve de conceitos, benefícios e exemplos de cluster (o cluster de 

mármore de Cachoeiro de Itapemirim ES) e confirmando o interesse do 

entrevistado por telefone em participar deste trabalho. Foi informado que além 

do interesse em desenvolver este trabalho, existia também o interesse em 

obtenção do grau de mestre; 
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b) a segunda etapa foi feita por meio de técnica de pesquisa qualitativa, 

onde foi elaborado um questionário composto por oito blocos divididos da 

seguinte forma: Caracterização geral da empresa; Recursos humanos; 

Tecnologia e gestão tecnológica; Organização e gestão da produção; Relação 

com os fornecedores; Relação com os clientes e mercado; Visão estratégica e 

Sugestão para o delineamento de políticas públicas para o segmento das 

PMEs (Anexo I). 

o estudo da população, definida aqui como o conjunto das empresas do setor 

moveleiro de Colatina, foi feito trabalhando-se com apenas parte de seus 

elementos constituintes. Segundo VERGARA (1998), entenda-se por 

população não o número de habitantes de um local, como é largamente 

conhecido o termo, mas um conjunto de elementos (empresas, produtos, 

pessoas, por exemplo), que possuem características que serão objetos de 

estudo. 

o município tem 30 empresas associadas ao SINDIMÓVEIS, 23 dessas 

empresas associadas, ou seja, empresas devidamente formalizadas, 

interessaram em responder o questionário. Do total das 23 empresas apenas 

12 retornaram, ou seja, cerca de 57 % dos empresários da amostra 

contribuíram para esta pesquisa, portanto o trabalho se limitou em 12 

empresas do setor, (Anexo 11). 

Este trabalho também utilizou informações de fontes secundárias consultadas 

em estudos recentes realizados pelo SINDIMÓVEIS em parceria com o 

SEBRAE, que contém dados gerais sobre o setor moveleiro de Colatina, 

Prefeitura Municipal e Secretária do Estado da Fazenda. 

c) terceira e última etapa foi pela entrevista concedida pelo Sr. Zurlo no 

qual foi proprietário da Zurlo Móveis e pela empresa ZANETTI & GIACOMIN 

LTDA, na pessoa do Sr. Maurício Zanetti, como sendo a empresa de maior 
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impacto no município que complementou e elucidou as questões contidas nos 

questionários. 

4.2. Histórico do Setor Moveleiro de Colatina 

Em fins do século XIX e início do século XX, na época habitada pelos índios 

botocudos, os imigrantes europeus, principalmente italianos e alemães, 

começaram a chegar em Golatina. Emancipada em 1921 a partir de 1928 

começa o desenvolvimento de Golatina, na década de 1950 se destaca na 

produção de café, e nos anos de 1970 inicia-se o processo de industrialização. 

o município conta com dois pólos bem referenciados: Pólo de Gonfecções de 

Golatina e o Pólo Moveleiro de Golatina, que é o ponto de nosso estudo. As 

distâncias ferroviárias são assim distribuídas: Golatina X Porto de Vitória 137 

km, Golatina X Porto de Tubarão 144 km, Golatina X Governador Valadares 

193 km e Golatina X 8elo Horizonte 530 km. 

Em entrevista com o Sr. Diogo Everaldo Zurlo, relata que aos 19 anos iniciou 

sua carreira como empresário do setor moveleiro, e em 1954 como proprietário 

da Zurlo Móveis, sendo interrompido na década de 90. Segundo Sr. Zurlo, o 

município de Golatina adquiriu a referência em móveis sob encomenda, através 

da imigração dos italianos, onde junto com eles trouxeram um bom 

conhecimento de madeiras e em fabricar móveis. 

Na época os imigrantes italianos fabricavam seus próprios móveis residenciais 

que eram totalmente rústicos e artesanais, além da fabricação própria também 

se tinha à preocupação de aproveitar os espaços das residências que não 

eram transitados pelas pessoas. Segundo o Sr. Zurlo, o ofício de marceneiro, 

era passado de pai para filho, no qual aprendeu com seu pai, esse, trabalhava 

na Picim Móveis. Nesta época, não existia energia elétrica sendo gerada por 
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motores estacionários (motor a óleo), ainda segundo Sr. Zurlo, a Picim Móveis, 

foi uma das pioneiras no município em 1930. 

Sr. Zurlo, era proprietário de uma das maiores fábricas de móveis do município 

por quase quatro décadas consecutivas, e relata em sua entrevista, que a 

origem da referência de fabricação de móveis sob encomenda se propagou 

através da cultura dos primeiros empresários do município e que se estabelece 

até os dias atuais. 

No passado, segundo o Sr. Zurlo, para fabricação dos móveis, as aquisições 

de equipamentos eram menores, baratos e fáceis de se obter; os móveis eram 

fabricados pelos próprios donos, os espaços físicos eram pequenos e os 

móveis eram fabricados com o propósito do móvel ser útil e ocupar o menor 

espaço, (entrevista concedida em out. 2003). 

Segundo o Sr. Mauricio Zanetti, então proprietário de uma das maiores 

empresas do município, ZANETTI & GIACOMIN L TOA, ele relata que começou 

a trabalhar como marceneiro, na fábrica Bantanai Móveis, em 1963 (a fábrica 

não existe mais), tendo como proprietário Sr. Edivo Oordeli, descendente de 

italiano no qual também herdou o ofício do pai, como era de costume. 

Com a trajetória de conhecimento obtido na Bantanai Móveis e munido de um 

forte ato empreendedor, Sr. Maurício Zanetti, iniciou seu próprio negócio em 

1970, onde diz que graças aos conhecimentos deixados pelos italianos, e 

também da capacidade de terem socializado esses conhecimentos, Colatina é 

hoje uma referência em móveis sob encomenda e que a maioria dos 

empresários do setor são descendentes dos italianos. Complementa ainda que, 

precisamos no momento é nos tornar mais especializado, sermos cooperativos 

e competitivos. 
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No município de Colatina, há um órgão consultor ligado diretamente à 

Secretaria Municipal de Industria e Comércio de Colatina, CONDEC, (Conselho 

de Desenvolvimento de Colatina), este órgão foi criado para planejar, orientar e 

definir, por intermédio de parecer, sobre a concessão de incentivos econômicos 

e estímulos fiscais, objetivando o desenvolvimento econômico ou tecnológico 

do município. 

É de competência do CONDEC, conceder estímulos fiscais e incentivos 

econômicos às empresas que se estabeleçam e iniciem atividades no 

município, bem como àquelas já existentes que ampliem de forma expressiva 

suas capacidades de faturamento e/ou de absorção de mão-de-obra, ou ainda, 

introduzam novas tecnologia na região. Compete ainda a CONDEC, fiscalizar e 

acompanhar a execução de concessão que vir a ser outorgada pelo município, 

para o desenvolvimento industrial, comercial e de serviços. 

De acordo com os questionários respondidos pelos empresários do município 

na fabricação dos móveis sob encomenda, o MDF (Médium Density 

Fibreboard) é muito utilizado. Parte dos móveis são utilizados peças de 

madeira de lei, tendo como função o reforço das estruturas, proteção contra 

umidade proveniente do piso ou parede, encabeçamento de tampos e 

prateleiras, detalhes curvos, etc. Madeira nobre, e revestimento de lâminas de 

madeira diversas. 

As empresas de setor não têm administração profissionalizada, com atribuições 

bem definidas dentro de uma estrutura tradicional: Administração, Produção e 

Vendas, entre outras atribuições. Com características familiares, embora 

mantenham uma estrutura formal, na prática, concentram na mão do 

proprietário e seus dependentes todas as decisões. As áreas mais 

terceirizadas são a contabilidade (60%) e a manutenção. 
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o setor moveleiro de Colatina atua na economia local na geração de emprego 

e renda, através de salários e impostos. É o segundo maior pólo do município, 

atrás do pólo de confecções, já no Estado do Espírito Santo, também se 

posiciona como o segundo pólo, ficando atrás do pólo moveleiro de Unhares, 

segmento de móveis seriado. O município é forte na agricultura, com destaque 

para o café, a fruticultura e a produção hortigranjeira. A maior riqueza mineral é 

o granito, com várias jazidas e duas usinas de beneficiamento. 

4.3. Ciclo Produtivo do Setor Moveleiro 

Segundo, ETENE (1999), a indústria moveleira, ué formada por um conjunto 

amplo e diversificado de setores que podem ser classificados de acordo com o 

uso do produto final ou pela matéria-prima predominante. Quanto ao uso do 

produto final, sua estrutura é formada por móveis para: residências, escritórios, 

escolas, hospitais, restaurantes, bares, casas comerciais, auditórios, cinemas, 

restaurantes industriais, hotéis, etc.", cada qual com suas próprias 

características. 

Quanto à matéria-prima predominante, os setores são: fabricação de móveis 

com predominância de madeira, de metal e de outros materiais e fabricação de 

colchões. Devido a essa diversidade de características, finalidades e materiais 

utilizados pode se perceber que o setor de móveis emprega diferentes 

processos produtivos, equipamentos e organização. Como o produto final 

decorre da reunião mecânica de diversas etapas, o setor pode adotar, em uma 

única planta, diferentes processos (não-contínuos) de produção e maquinário 

com diferentes conteúdos tecnológicos, permitindo a convivência de 

equipamentos obsoletos com modernos. 

Uma outra característica é a crescente busca das empresas por formas de se 

ajustarem aos novos padrões de qualidade, normas técnicas, etc., impostos 

pela globalização, os quais são necessários para a manutenção de sua 
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participação no mercado nacional e internacional e também de sua 

competitividade 13. 

A cultura de interação em redes, que é cultivada nos clusters, permite agregar 

valor ao produto ao longo de todo o processo produtivo, qualquer que seja o 

produto. Ao se tratar da indústria de móveis de madeira, o processo de 

produção é o aspecto que tem maior relevância. Se os móveis são de madeira 

maciça "o processo tem início com a secagem, o destopo e o 

desempenamento da madeira. Em seguida, vem o corte, a usinagem, o 

aplainamento, o lixamento, a furação, a montagem de peças, a pintura, etc. 

São fases em que se trabalha a madeira maciça. Quando o material utilizado é 

o compensado, o aglomerado ou o MOF (Médium Density Fibreboard) , o 

processo é mais simples e envolve apenas o corte, a furação, a montagem das 

peças, a pintura, etc." (ETENE, op. cit., p. 13). (Anexo 111) 

Este tipo de indústria também pode ser dividido em dois segmentos, o de 

móveis retilíneos, com uma fabricação sem complexidade e desenhos simples 

de linhas retas, e o de móveis torneados, com uma fabricação mais complexa 

que reúne detalhes mais sofisticados de acabamento, misturando formas retas 

e curvilíneas. 

Esses segmentos ainda se subdividem, de acordo com a produção, em seriada 

e sob encomenda, a tabela 9, resume as principais características desses 

segmentos para o caso específico de móveis residenciais. 

13 Ver Etene op. Cit. 
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Tabela 9 - Características do Segmento de Móveis Residenciais de 

Madeira 

MATÉRIA-PRIMA 
GRAU DE 

TIPO DE 
PRODUÇAO 

PORTE DE PRINCIPAL MERCADO 

MÓVEL 
TECNOLOG 

PREDOMINANTE EMPRESAS CONSUMIDOR 
IA 

Madeira de 

reflorestamento, Médias e 
Seriada Exportação Alto 

especialmente serrado grandes 

Torneado de pínus 

Madeiras de lei, em 
Micro e 

Mercado nacional, em Baixo, quase 

Sob encomenda especial serrado de especial para as classes artesanal 

folhosas 
pequenas 

média e alta 

Médias e 
Mercado nacional, em 

, Seriada Aglomerado especial para as classes Alto 
grandes 

média e baixa 
Retilíneo 

Mercado nacional, em 
Compensado e Micro e 

Sob encomenda especial para as classes Médio 
aglomerado pequenas 

média e baixa 

Fonte: GORINI, 1998 (citado em SCIPIÃO, 2000, p.23) 

A cadeia produtiva dos móveis de madeira integra diferentes indústrias e 

compreende várias etapas, desde a extração de madeira, que pode ser nativa 

ou de reflorestamento, até a comercialização, transporte e montagem. O 

complexo industrial14
, que envolve a indústria da madeira possui uma cadeia de 

valor formada a montante pelos seguintes componentes:Atividades de 

manutenção e conservação de floresta e indústria extrativa vegetal; a jusante o 

complexo é formado pela: indústria de móveis de madeira, indústria de madeira 

para a construção civil, indústria de madeira para a construção naval, indústria 

de madeira para veículos, indústrias finas, indústria de papel e papelão. 

Considera-se também a montante as indústrias periféricas que são 

agregadoras de valor, as quais compõem-se de: indústria de materiais de 

14 Um complexo industrial é um conjunto de indústrias que objetivam a uma determinada produção" (Koogan & Houais, 

1993) 
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acabamento, indústria de componentes metálicos, máquinas, equipamentos e 

ferramentas e também os serviços, (Anexo IV). 

4.4. Análise Geral do Setor Moveleiro de Colatina 

A análise do arranjo produtivo das empresas localizadas em Colatina mostrou 

que as empresas apresentam uma série de potencialidades e benefícios que 

possibilitam identificar pontos que consideramos relevantes a esse estudo, 

obtivemos essas informações através do questionário distribuídos entre os 23 

empresários do município, no qual obtivemos respostas de 12 empresários. 

Constatamos que os empresários demonstram sentimentos, preocupações e 

anseios dos empreendedores quanto aos obstáculos que podem interferir no 

crescimento de suas organizações e, também de avaliar que elementos são 

considerados por eles como os mais úteis ao aperfeiçoamento e 

aprimoramento das atividades administrativas e operacionais. Dentre esses 

elementos destacamos: 

• Tradição no ofício moveleiro; 

• Grande envolvimento com a comunidade local; 

• Abundância de mão-de-obra barata; 

• Utilização de madeira reflorestável; 

• Localização geográfica favorável e, 

• Logística para transportes de produtos. 

• Baixa capacitação da mão-de-obra; 

• Falta de cooperação e de ação coletiva mais intensa; 

• Distância dos fornecedores de matérias-primas e equipamentos; 

• Dificuldade de acesso ao crédito; 

• Não tem conhecimento dos valores e missão; 

• Possuem poucos planos de ação. 



Tabela 10 - Itens que influenciaram a estratégia da empresa 

Itens que influenciaram a estratégia atual da empresa Número de respostas 

Tradição no oficio moveleiro 12 
Envolvimento com a comunidade local 7 
Abundância de mão-de-obra barata 12 
Utilização de madeira reflorestável 10 
Elevação dos custos dos insumos básicos/distância de fornecedor 11 
Dificuldades de financiamentos/altas taxas de juros 12 
Conhecimentos de valores e missão 11 
Aumento da competitividade 8 
Possuir poucos planos de ação 10 
Fonte: Tabela elaborada pelo autor. Dados do questionário, janeiro de 2004. 
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(%) 

12,90 
7,53 

12,90 
10,75 

11,83 
12,90 
11,83 
8,60 

10,75 

Referente às oportunidades, foi identificado que quanto maior a evidência do 

setor moveleiro de Colatina: 

• Maior o fortalecimento da marca; 

• Maior divulgação dos produtos; 

• Maior capacidade de penetração em novos mercados; 

• Maior a proximidade dos fornecedores de matéria-prima; 

• Menor o custo operacional; 

• Maior a facilidade de acesso. 

Tabela 11 - Perspectivas de ampliar o mercado consumidor 

Perspectiva de ampliar o mercado consumidor Número de respostas 

A empresa pretende ampliar seu mercado atendido 10 
A empresa não pretende ampliar seu mercado atendido 2 
A empresa pretende se associar a outras empresas 8 
A empresa não pretende se a associar a outras empresas 4 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.Dados do questionário, janeiro de 2004 

(%) 

41,67 
8,33 

33,33 
16,67 

Uma vez que se começa um processo de formação de um c/uster, surgem 

também políticas para esse processo de formação. Um cluster que começa a 

tomar forma, um ciclo de auto-ajuda promove seu crescimento, especialmente 

quando as instituições locais dão apoio e a competição local é vigorosa. À 

medida que o c/uster se expande, expande também sua influência com o 

governo e com as instituições públicas e privadas. 
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Um cluster em crescimento indica oportunidade, e suas histórias de sucesso 

ajudam a atrair o melhor talento. Os empreendedores observam e com idéias 

ou habilidades relevantes migram de outras localidades. Observa-se uma 

grande quantidade de fornecedores especializados que emergem, a 

informação acumula, as instituições locais desenvolvem treinamentos 

especializados, pesquisas e infra-estrutura, e a força e visibilidade do 

agrupamento cresce. 

Identificamos que o município é carente de liderança no setor, e que é oportuno 

que se crie um núcleo com as dimensões de liderança, pois, quanto maior o 

interesse político no desenvolvimento regional maior a disponibilidade de 

recursos para financiamentos, quanto maior a quantidade de pesquisas 

realizadas maior a possibilidade de desenvolvimento de novos produtos. 

Os órgãos articuladores do cluster devem estar em constante contato com os 

integrantes desse, atentos para os eventuais entraves à competitividade, assim 

como identificar oportunidades para sucessivos ganhos de eficiência. Ao 

orientar ações para acompanhar de forma sistemática o funcionamento do 

cluster, os órgãos articuladores contribuem para o fortalecimento da economia 

local. 

4.5. Histórico da Empresa Visitada. 

A trajetória do Sr. Zanetti, como é conhecido, começa em 1963, quando teve 

início ao primeiro trabalho na fábrica de Móveis Bantanai, onde cerca de 

quatro anos, com conhecimento suficiente do ofício de marceneiro, resolveu 

abrir seu próprio negócio. Em 1970, Sr. Zanetti e seu sócio Manoel Giacomin, 

fundaram a Indústria de Móveis e Esquadrias ZANETTI & GIACOMIN. 

Seus objetivos sociais foram direcionados para a industrialização e 

comercialização de móveis. A empresa tem hoje cerca de 4.000m2 (quatro mil), 
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onde 90% de sua produção são de móveis sob encomenda, executados a partir 

de projetos feitos por arquitetos e decoradores. O restante corresponde a uma 

produção semi-seriada para posterior venda em suas próprias lojas. 

Em março de 1977, foi inaugurada a primeira loja em Colatina, tendo hoje três 

somente no município. Em 1989, a empresa abriu outra loja em Vitória, com 

800m2(oitocentos) sendo a primeira fora do município, 1991 em Guaraparí, com 

1.200m2 (mil e duzentos), ambas com vendas de móveis de fabricação própria 

e de outros fabricantes do Brasil. Os negócios da empresa acompanham o 

desenvolvimento do setor e de uma maneira geral, a evolução da economia. 

O Sr. Zanetti tem conhecimento de que disputam o mercado um grande 

número de empresas, não se distinguindo fortes participações individuais. 

Baseado neste princípio em 1996, a empresa passou por grandes mudanças, 

impulsionada pela implantação do programa de Qualidade Total, em parceria 

com o SEBRAE - Colatina, procurando melhorar o sistema de produção da 

empresa e também a qualidade final do produto, processo pelo qual a empresa 

trabalha continuamente. 

Com um rigoroso monitoramento no contexto da qualidade de seus produtos a 

Zanetti Móveis, partindo do princípio que não há crescimento sem produção e 

produção sem qualidade, o Sr. Zanetti implantou um slogan na empresa: 

"conquistar a confiabilidade, demonstrando conformidade é ter no mercado 

fidelidade", abrangendo todos os cantos da empresa onde todos os 

funcionários procuram falar a mesma língua. A Zanetti Móveis se destaca no 

mercado pela qualidade do produto e serviços. 

Constantemente, o Grupo Zanetti Móveis conquista prêmios pela excelência no 

atendimento e no seguimento no qual se dedica, se firmando como uma 

empresa séria e primando a qualidade em todos os níveis. A empresa sempre 

buscou estar presente em eventos ocorridos no estado como a Feira Modular 
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Móveis, Salão do Imóvel, Casa Cor, e ainda alguns fora do estado, FENAVEN, 

em São Paulo, Salão do Móvel Brasil, em Gramado RS, Movelsul, em Bento 

Gonçalves RS, Casa Cor em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de janeiro, e 

também no exterior como a Feira de Milão na Itália, entre outros. Em geral 

esses eventos contemplam tendências de mercado, novos produtos, serviços e 

tecnologia. 

o perfil dos clientes tanto para as lojas como principalmente para os móveis 

sob encomenda é das classes A e B. Além de móveis residenciais, a empresa 

também se faz presente nas construtoras de obra civil, nos hospitais, 

consultórios médicos, odontológicos, hotéis, lojas de maneira geral, etc. 

Apesar de tímida, a performance tende a crescer com as melhorias dos 

processos de gestão, investimento em qualificação de mão-de-obra e a 

introdução de tecnologias de ponta. 

A empresa com característica familiar, embora mantenham uma estrutura 

formal, na prática, concentra na mão do proprietário todas as decisões, essa é 

uma das características comuns das empresas do município. O Sr. Zanetti, 

consciente de que a estrutura da empresa cresceu, reconhece que terá que 

trabalhar melhor e com mais profissionalismo a estrutura organizacional de 

forma geral. 

A capacitação de recursos humanos é outro ponto de grande preocupação na 

empresa. Na fábrica, a maioria dos funcionários tem somente o primeiro grau 

completo, são poucos os que concluíram o segundo grau. O Sr. Manoel, sócio 

da empresa, possui graduação em administração de empresas, os demais 

graduados são os filhos dos proprietários, os quais fazem parte do quadro 

administrativo da empresa. Ainda não existe uma política de desenvolvimento 

de recursos humanos, mesmo conscientes de que são nas pessoas que estão 

os resultados. 
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o Sr. Zanetti reconhece que perde muita competitividade e que também está 

trabalhando para elaborar uma padronização no gerenciamento das lojas, 

porém com ações localizadas. Em se tratando da política de Clusters, o 

empresário entrevistado não tem nenhum conhecimento, assim como as 

empresas que responderam aos questionários. 

Mesmo tendo algumas características e já executarem algumas ações 

pertinentes, o Sr. Zanetti mostrou-se interessado e deseja que o município se 

incorpore logo nesse novo modelo de gestão porque acredita que 

desenvolvendo uma política de cooperação entre os empresários do setor é 

possível tornarem mais competitivos. 

Segundo o mesmo, considera que as empresas terão muitas dificuldades se 

não houver uma associação eficiente, capaz de gerenciar o setor. Vale 

ressaltar que falta critério de organização do setor, pois as empresas possuem 

pouco contato entre si, falta de cooperação e ações coletivas. A empresa sente 

falta de um órgão que tenha liderança e que seja capaz de promover inovação, 

capacitação de mão-de-obra, cooperação e conseqüentemente, aumento da 

competitividade do setor. 

Segundo Sr. Zanetti, com uma instituição liderando o setor moveleiro de 

Colatina, com certeza o município seria mais competitivo. É comum o próprio 

Sr. Zanetti, ao receber projetos de móveis com entrega em tempo hábil, não 

podendo atender o cliente neste tempo hábil, em detrimento da demanda de 

projetos na empresa, tomar decisões tais como: 

a) procurar outras empresas do setor para que possa ser dividido o(s) 

projeto( s); 

b) verificar as empresas se as mesmas têm condições de atender 

conforme solicitação; 

c) verificar se as empresas têm matéria prima e mão-de-obra qualificada o 

suficiente para atender a demanda; 
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d) verificar se o preço satisfaz ao projeto e ao cliente, entre outros. 

Todo esse trabalho feito pela empresa, para não perder o cliente, ela 

reconhece que é complicado para administrar, mesmo sabendo que o cliente 

fica satisfeito e as empresas também. Baseado neste principio a empresa 

acredita que se tivesse um órgão capaz de administrar toda essa atividade, 

haveria maior entrosamento das empresas, e cooperação, proporcionando ao 

pólo moveleiro de Colatina, maior competitividade. 

Trabalhando com essa mentalidade a empresa acredita que a maioria dos 

problemas encontrada no setor seria amenizada como, por exemplo, à 

distância com os fornecedores, baixa quantidade e qualidade de matéria-prima 

adquirida, baixas tecnologias e baixa especialização da mão-de-obra do setor, 

entre outros. Dentro de um processo de inovação e fazendo uso de suas 

competências tecnológicas no setor moveleiro, o Sr. Zanetti prepara para dar 

um grande salto para profissionalizar ainda mais a sua empresa, agregando 

valor aos seus produtos. 

Conforme verificado, concluímos que a empresa, para alcançar o atual estágio 

que se encontra, teve que andar praticamente sozinha, dando passos firmes, 

contínuos e seqüenciais, adaptando-se às condições do ambiente de seus 

negócios. Começando por ser empresa familiar de origem local e com capital 

próprio, atuou de forma empreendedora (não sabiam fazer, mas acreditaram), 

aproveitou a sua experiência de marceneiro, e apresentou desenvolvimento 

gradual. 

Vale mencionar que, procurou atuar em nicho de mercado, conheceu novos 

processos de produção voltados para o seu negócio, não desistindo diante das 

tentativas frustradas, o que demonstra perseverança, e ainda procurou abrir 

novos canais de distribuições para divulgação de seus produtos, tais como, 

Internet e participação em eventos diversos. Buscou novos parceiros, 

compartilhamento e otimização tecnológica. Procura treinar sua própria mão-
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de-obra, acreditando na participação coletiva para gerar demanda e diminuir 

custos, busca contatos com fornecedores locais, e participa no mercado 

estadual e interestadual. 

Os pontos em evidência mostram lições que os pequenos empresários 

acumulam ao longo de sua jornada empreendedora. Verifica-se a importância 

que tem a formação de redes de cooperação para que possam ter mais 

vantagens para atuar em mercados com ganhos de escala, utilizando-se da 

inovação, diversificação e da produção. 

Pode-se dizer que, entre as empresas do município existem relações de 

amizades, pois os empresários se conhecem, muito embora ainda não tenham 

demonstrado relações de confiança, como compartilhamento e cooperação 

mútua. Por este motivo, é necessário uma rede de instituições públicas ou de 

caráter público, fomentando ações de estímulo e de fortalecimento desse 

relacionamento intenso que circunda um cluster. 

5. DIAGNÓSTICO DO ClUSTER DE COlATINA 

Para apresentar o diagnóstico do c/uster de Colatina, o estudo foi baseado no 

questionário, onde obtivemos informações que constata que o município tem 

realmente características de um cluster. As empresas do pólo moveleiro de 

Colatina, atuam todas com produção industrial ou possuem experiência na 

área, trabalham com matéria-prima semelhantes, apresentando, por 

conseguinte, quando comparamos as empresas entre si, principalmente com 

relação aos seus processos de produção, elementos comuns que permitem 

identificar as empresas como "empresas raízes" de um agrupamento em 

estado embrionário de pré-clusters ou até mesmo de um c/uster emergente de 

MPE's no município. Identificamos no município que: 

1. Tipo de atividade : As empresas possuem como atividade principal à 

indústria e o comércio e pertencem ao grupo das MPE's do Estado do 
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Espírito Santo, em sua grande maioria com capital próprio, localizadas 

no município de Colatina. As produções industriais são móveis sob 

encomenda; 

2. Tempo de Funcionamento das MPE's: A Zanetti Móveis tem 34 anos de 

atividade no mercado, as demais têm em média 10 anos; 

3. Número de fornecedores de matéria-prima regional: algumas das 

empresas operam com 3 a 4 fornecedores locais. A maioria opera com 

mais de 5 fornecedores do próprio Estado e mais de 10 Nacionais. 

Algumas operam com fornecedor estrangeiro, nenhuma coleta produtos 

diretamente na floresta; 

4. Mão-de-obra e nível de escolaridade: As 12 MPE's do estudo em 

questão, possuem juntas 420 empregados; o maior percentual é 

utilizado diretamente na produção; o nível de escolaridade que 

predomina é o de pessoas com primário completo, seguido do 

fundamental completo. Em função da não qualificação da mão-de-obra, 

as próprias empresas promovem o treinamento de seus empregados; 

5. Responsabilidade técnico-gerencial: a responsabilidade técnica é 

exercida na maioria das empresas por membros da família, os quais se 

dedicam integralmente ao negócio, ou seja, administração familiar e não 

profissional. 

5.1. Recursos Humanos 

A capacitação profissional ocorre dentro da própria empresa, é comum a 

contratação de um funcionário onde o mesmo aprende o oficio fazendo dentro 

do processo de trabalho e também fora do processo de trabalho. A capacitação 

também ocorre em instituições especializadas, como também promovida por 

clientes e fornecedores, conforme apresentação da tabela 12. 
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Tabela 12 - Formas de treinamento do setor moveleiro 

Formas de Treinamento Número de respostas (%) 

Na empresas (fora do processo de trabalho) 10 28,57 
Promovido por clientes ou fornecedores 7 20,00 
"on the job" (no processo de trabalho) 12 34,29 
Em instituições especializadas 6 17,14 
Fonte: Tabela elaborada pelo autor.Dados do questionário, janeiro de 2004. 

Há necessidade de centros de preparação de mão-de-obra para a indústria de 

móveis principalmente serraria e marcenaria para suprir as carências dos 

cargos com maior necessidade de treinamento, no município de Colatina, é 

comum às empresas necessitarem de bons marceneiros, com boas técnicas de 

acabamento, montagens, conforme identificado na tabela 13. 

Tabela 13 - Necessidade de treinamento pessoal no setor 
Cargos com maior necessidade de treinamento Número de respostas 

Marceneiro 12 

Acabamento 11 

Administrador e escritório 3 

Montagem 7 

Resinador 2 

Estofamento e constureira 

Maquinista 

projeto 1 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. Dados do questionário, janeiro de 2004. 

(%) 

31,58 

28,95 

7,89 

18,42 

5,26 

2,63 

2,63 

263 

As vantagens de se produzir móveis em Colatina residem, na utilização de 

madeira reflorestável, como exemplo o MDF e o compensado, e também pela 

disponibilidade de mão-de-obra barata, com baixo índice de rotatividade, porém 

é forte a preocupação dos empresários locais pois apesar de vasta mão-de

obra barata, existe uma grande dificuldade de contratação devido a não 

qualificação, pois os empresários muitas vezes não têm muita disponibilidade 

para treinamento, conforme apresentado na tabela 14. 
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Tabela 14 - Dificuldades de contratação nas empresas do setor 

Cargos com maior dificuldade de contratação Número de respostas (%) 

Marceneiro 11 33,33 

Acabamento 10 30,30 

Administrador e escritório 7 21,21 

Montagem 2 6,06 

costureira 2,63 

Maquinista 1 2,63 

Administração 1 2,63 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. Dados do questionário, janeiro de 2004. 

o pólo moveleiro de Colatina emprega, em média 35 pessoas por empresa, 

com maior contratação para a área de produção, e menor contratação para 

área administrativa, apresentada na tabela 15. Ao considerar a Zanetti Móveis, 

como empresa de maior impacto no município, este número aumenta para 

próximo de 70 pessoas, o que evidencia a importância do setor moveleiro na 

geração de emprego. 

Tabela 15 - Quantitativo de pessoas no setor por função 

Área de ocupação Total de pessoas (%) por área Média de pessoas por área 

Produção (total) 
Linha de produção 
Acabamento 
Expedição 

Administração 
Projeto P&D / sala técnica 

Total 

375 
242 

95 
38 
42 
3 

420 

89,29 
57,62 
22,62 
9,05 

42 
0,71 

100 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. Dados do questionário, janeiro de 2004. 

31,25 
20,17 

7,92 
3,17 
3,5 
0,25 

35 

Em relação ao nível de instrução, todos os funcionários do setor moveleiro de 

Colatina perfazendo um total de 420 funcionários, possuem o primário 

completo. Quanto maior o grau de escolaridade dos funcionários nas empresas 

menor o número de funcionários, ou seja, de um universo de 420 funcionários, 

apenas 330 possuem o primeiro grau completo, apenas 128 possuem o 
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segundo grau completo e somente 20 contemplam o superior, conforme 

apresentado na tabela 16. 

Tabela 16 - Quantitativo de pessoas e seu grau de instrução 

Grau de instrução do pessoal N° de Funcionários N° de respostas 

Primário completo 420 12 
Primeiro grau completo 270 12 
Segundo grau completo 130 10 
Superior 20 8 
Fonte: Tabela elaborada pelo autor. Dados do questionário, janeiro de 2004. 

(%) 

100 
64,29 
30,95 
4,76 

Verificou-se no estudo em questão um trabalho sendo realizado pelos 

empresários do setor para que os funcionários obtenham o primeiro grau 

completo e também que somente os filhos dos empresários na maioria das 

empresas têm o curso superior e pós-graduação, verificamos também que a 

maioria dos empresários não possui habilidade básica da administração tais 

como: controle de custo, fluxo de caixa, controle de estoque, planejamento da 

produção e de investimento, entre outras. Constatamos que a maioria dos 

empresários, possui somente o segundo grau, sendo grande o tempo em que 

não se reciclam. Este é um aspecto preocupante e representa um grande 

desafio de curto prazo para o setor. 

A política de formação de clusters deve orientar suas intervenções no sentido 

de promover o constante aperfeiçoamento dos processos produtivos e da 

qualidade dos produtos, tais como: aspectos de inovação, agregar valor na 

região, aumentar e melhorar a capacitação e o aprendizado dos envolvidos, 

participação em feiras e outros eventos do meio, incluindo outros países, visitas 

a mercados compradores ou região que lideram o setor de atividade. Trabalhar 

contratos de exportação, promover o entrosamento de empresas com os 

setores de ensino e pesquisa. 

o governo tanto federal quanto estadual procuram ter sempre um novo papel 

para desempenhar, devem assegurar o suprimento de recursos de alta 
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qualidade tais como: cidadãos educados e infra-estrutura física. Devem 

estabelecer as regras da competição, protegendo a propriedade intelectual e 

reforçando as leis antitrustes, por exemplo, assim a produtividade e a inovação 

trarão sucesso na economia. 

No entanto é importante que se tenha claro que ser competitivo não significa 

um processo estático, e sim um processo constante de melhorias de 

capacidades competitivas. A capacitação para um constante monitoramento 

das condições da demanda, do surgimento de novas oportunidades é, neste 

sentido, prioritário, ou seja, é necessário gerar um processo de capacitação 

cumulativa visando a autonomia do cluster. 

5.2. Organização da Produção e Relação de Cooperação. 

Em Colatina - ES, no quesito produção, existe, grande variedade de itens 

dificultando a linha de produção, tais como: Mão-de-obra não qualificada, são 

poucos os investimentos no capital humano; falta de tecnologia; inexistência de 

uma padronização do processo produtivo; cliente cada vez mais exigente; 

considerável distância dos fornecedores; inexistência de planejamento da 

produção. Verificamos com isso que a cooperação, na idéia de cluster, pode 

ajudar a ultrapassar estes obstáculos. (SINDIMÓVEL, 2003). 

Não há interação entre as empresas no que diz respeito à aquisição de 

matéria-prima ou insumos em conjunto. A forma de interação mais freqüente 

entre empresas concorrentes é a troca de informações. O empresariado local 

considera a parceria uma forma incomparável para superar dificuldades e 

garantir desenvolvimento e competitividade. No que diz respeito às relações 

entre as empresas e seus fornecedores, o primeiro aspecto que chama 

atenção é o baixo encadeamento da cadeia produtiva no Município. 
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Mais da metade dos fornecedores de matérias-primas e de máquinas e 

equipamentos estão localizados em outros estados. As matérias-primas 

essenciais à produção são originadas do Paraná, Rondônia, Pará, São Paulo, 

Mato Grosso e Santa Catarina, como apresentados na tabela 17. 

Tabela 17 - Origem da matéria-prima do setor 

Origem principal da matéria-prima 

o próprio Estado do Espírito Santo 
Outros (total) 

Paraná 
Rondônia 
Pará 
São Paulo 
Mato Grosso 
Santa Catarina 

Número de respostas 

6 
45 
10 
7 
8 

11 
5 
4 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. Dados do questionário, janeiro de 2004. 

(%) 

11,76 
84,24 
19,61 
13,75 
15,69 
21,57 

9,8 
7,84 

No município de Colatina, os empresários do setor moveleiro encontram 

algumas dificuldades nas aquisições dos equipamentos, pois normalmente os 

equipamentos vêm de outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, Paraná 

e poucos são os equipamentos do próprio Estado. 

Tabela 18 - Origem dos equipamentos do setor 

Origem dos principais equipamentos Número de respostas 

O próprio estado: Espírito Santo 4 
Outros (total) 20 

São Paulo 9 
Paffiná 7 
Minas Gerais 12 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. Dados do questionário, janeiro de 2004. 

(%) 

12,50 
62,50 
28,13 
21,88 
37,50 

As empresas do setor moveleiro do município de Colatina, trabalham com 

vários tipos de matéria-prima, onde o MDF se destaca como sendo a matéria

prima de maior utilização seguida do laminado de madeira, compensado e 

madeira maciça conforme apresentado na tabela 19. As matérias-primas são 
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muito utilizadas para a fabricação de móveis sob medida no qual o município 

se tornou referência e também móveis residenciais, tabela 20. 

Tabela 19 - Percentual por tipo de matéria-prima utilizado no setor 

Principal matéria-prima utilizada 

Madeira 
Compensado 
Laminados de madeira diversos 
MOF 

Total de respostas 

12 
12 
12 
12 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.Oados do questionário, janeiro de 2004. 

Tabela 20 - Tipo de produto fabricado no município de Colatina 

Principal produto Total de respostas 

Móveis residenciais 2 
Móveis sob medida 10 
Fonte: Tabela elaborada pelo autor.Dados do questionário, janeiro de 2004. 

("lo) 

10 
10 
15 
65 

("lo) 

16,67 
83,33 

As pequenas e médias empresas de Colatina - ES procuram estar sempre 

oferecendo qualidade nos serviços, pois acreditam que a qualidade de todo o 

processo da fabricação passando pela entrega e montagem do produto final é 

fator preponderante, por esse motivo eles sempre, na sua maioria utilizam 

normas técnicas podendo proporcionar qualidade ao produto final, é 

preocupante para o setor que ainda no município existe empresários que ainda 

não utilizam normas técnicas, tabela 21. 

Tabela 21 - Normas técnicas utilizadas nas empresas 

Utilização de normas técnicas 

A empresa utiliza normas técnicas 
A empresa não utiliza normas técnicas 

Número de resposta 

7 
8 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.Dados do questionário, janeiro de 2004. 

("lo) 

58,33 
41,67 

Identificamos no setor que as empresas que não adotam normas técnicas para 

agregar valor ao processo de produção dos móveis sob medida é devido a 

vários fatores onde predominam os poucos recursos, baixo grau de informação, 
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carência de incentivos e auxílios no setor, dificuldade para obtenção e 

equipamentos obsoletos, tabela 22. 

Tabela 22 - Motivos por não utilização das normas técnicas 

Causas da não Utilização de normas técnicas Número de resposta 

PME's têm recursos escassos 5 
Pouca informação 4 
Faltam incentivos / auxílios 3 
Difícil acesso 2 
Maquinário obsoleto 2 
Fonte: Tabela elaborada pelo autor. Dados do questionário, janeiro de 2004. 

(%) 

31,25 
25,00 
18,75 
12,50 
12,50 

Identificamos também que a utilização das normas técnicas adotadas pelas 

empresas como modelo de gestão, como por exemplo o controle de qualidade 

total, células de produção entre outros proporcionam uma boa cultura em nível 

de organização, tabela 23, 

Tabela 23 - Utilização de técnicas de organizacional nas empresas 

Utilização de técnicas de organização 

Círculo de Controle de Qualidade (CCQ) 
Controle de Qualidade Total 
Células de produção 
Just in Time 
A empresa não utiliza técnicas 

Número de resposta 

1 
4 
2 
O 
5 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.Dados do questionário, janeiro de 2004. 

(%) 

8,33 
33,33 
16,67 
0,00 

41,67 

As empresas em geral enfrentam grandes dificuldades em relação aos 

fornecedores, a maioria é de fora do estado, onde a interatividade das 

empresas com seus fornecedores se baseiam na troca de informações, 

desenvolvimento e melhoria de produtos, empréstimos de maquinários, alguns 

treinamentos, marketing, desenvolvimento de projetos, ou seja a interatividade 

das empresas e fornecedores ficam a desejar, tabela 24. 
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Tabela 24 - Iteratividade das empresas com seus fornecedores 

Interação das empresas com seus fornecedores Número de resposta ("lo) 

Troca de informações 12 40 
Não há relação de cooperação 6 20 
Desenvolvimento e melhoria de produtos 7 23,33 
Empréstimo de maquinário 3 10 
Treinamento de pessoal, mkt e desenho 2 6,67 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. Dados do questionário, janeiro de 2004. 

o número de empresas que estabelecem algum tipo de interação com 

fornecedores de insumos e equipamentos são pequenos, sendo novamente as 

mais freqüentes a troca de informações. Porém, é relevante ressaltar que, dada 

à distância entre as empresas e seus fornecedores, raramente a troca de 

informações resultaria em alterações nas rotinas das empresas uma vez que a 

forma de interação propriamente dita não é estabelecida com o fornecedor 

(técnicos e engenheiros), mas sim com os representantes comerciais ou até 

mesmo por telefone, fax ou Internet. 

Verificamos a existência de um precário desenvolvimento das relações de 

cooperação entre empresas do setor e seus fornecedores, o que evidencia 

uma falha na cadeia produtiva. Os fretes são onerosos, sendo grande a 

exigência por um pedido mínimo de compra. 

Verificou-se a falta de comprometimento dos fornecedores, e por essa razão as 

empresas adotam alguns critérios para selecionar seus fornecedores, entre os 

quais o atendimento tem maior peso, seguido de confiança no fornecedor, 

prazo de entrega, preço, condições de pagamento, pontualidade, qualidade, 

assistência técnica, treinamento no uso dos produtos fornecidos, tabela 25. 
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Tabela 25 - Critério de seleção dos fornecedores pelas empresas 

Critério de seleção de fornecedores Número de resposta (%) 

Qualidade 5 9,62 
Atendimento 8 15,38 
Preço 6 11,64 
Pontualidade 5 9,62 
Confiança 7 13,46 
Prazo de entrega 6 11,54 
Condições de pagamento 5 9,62 
Oferecem assistência técnica 4 7,69 
Oferecem treinamento para uso de produtos fornecidos 4 7,69 
Únicos fornecedores do mercado 2 3,85 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. Dados do questionário, janeiro de 2004. 

o aprofundamento do processo de especialização, subcontratação de 

empresas e a atração de novos fornecedores de insumos para o município 

seriam capazes de gerar efeitos positivos diretos no encadeamento produtivo, 

e também melhoria na obtenção de insumos entre os empresários no 

município. Segundo PORTER (1999, p.227), a obtenção de insumos junto aos 

próprios participantes do aglomerado ("abastecimento" local) geralmente 

resulta em custos de transação mais baixos do que no caso de fornecedores 

afastados ("abastecimento" distante). 

o abastecimento local minimiza a necessidade de estoques e elimina os custos 

e os tempos de espera vinculados às importações. O abastecimento no próprio 

âmbito do aglomerado facilita a comunicação, reduz o custo da personalização 

dos produtos e facilita a prestação de serviços auxiliares ou de apoio, como 

instalações, depuração de erros, treinamento dos usuários, solução de 

problemas e reparos de emergência. 

5.3. Tecnologia e Capacitação Tecnológica 

O município de Colatina apresenta vantagens para o pólo moveleiro como por 

exemplo posição geográfica do município, disponibilidade de mão-de-obra 

barata e forte utilização de madeira reflorestável, bem como algumas 
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desvantagens como distância da matéria-prima, sobrecarga tributária, falta de 

incentivos governamentais, distância da matéria-prima e dificuldades de 

obtenção de recursos financeiros, conforme apresentados nas tabelas 26 e 27. 

Tabela 26 - Vantagens da localização do município para o setor 

Vantagens de localizar em Colatina 

Posição geográfica estratégica 
Disponibilidade de mão-de-obra barata 
Utilização de madeira reflorestável 

Número de resposta 

11 
10 
12 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. Dados do questionário, janeiro de 2004. 

(%) 

33,33 
30,30 
36,67 

Tabela 27 - Desvantagens da localização do município para o setor 

Desvantagens de se localizar em Colatina Número de resposta 

Distância da matéria-prima 10 
Sobrecarga tributária 10 
Distância da tecnologia 4 
Faltam incentivos governamentais 8 
Faltam recursos financeiros 9 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.Dados do questionário, janeiro de 2004. 

(%) 

24,39 
24,39 
9,76 

19,51 
21,95 

No pólo moveleiro de Colatina, a matéria-prima compõe essencialmente de 

madeira, laminados diversos de madeiras, compensados e MOF. Os móveis 

produzidos pelo setor são na grande maioria móveis sob encomenda. As 

matérias-primas quando bem selecionadas são de boa qualidade, é importante 

ressaltar que foi constatado que ao longo dos anos as empresas vem tendo 

seus produtos melhorados continuamente. 

A melhoria encontrada no setor foi principalmente no aspecto do produto final, 

na redução do preço e prazo de entrega, garantindo assim crescimento da 

qualidade e satisfação dos clientes, conseqüentemente aumento das vendas e 

continua participação no mercado, tabelas 28 e 29. 



Tabela 28 - Melhoria do produto ao longo dos anos no setor 

o produto melhorou ao longo dos anos Número de resposta 

Sim 7 
Significativamente 3 
Melhorou pouco 2 
Fonte: Tabela elaborada pelo autor. Dados do questionário, janeiro de 2004. 

(%) 

58,33 
25,0 
16,67 

Tabela 29 - Repercussão da melhoria do produto ao longo dos anos 

Isso repercutiu em: Número de resposta 

Aspecto do produto final 10 
Preço 9 
Prazo de entrega 9 
Insumos utilizados 8 
Qualidade e satisfação dos clientes 11 
Aumento das vendas 11 
Fonte: Tabela elaborada pelo autor. Dados do questionário, janeiro de 2004. 

(%) 

17,24 
15,52 
15,57 
13,79 

18,97 
18,97 
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Disputam o mercado um grande número de empresas, não se distinguindo 

fortes participações individuais que seguem uma proposta de produção seriada 

buscando atender a demanda por meio de oferta baseada em módulos, sendo 

que as mais conhecidas como Dell Anno e Todeschini ambas do Rio Grande 

do Sul, são empresas de grande porte e com forte participação no mercado. 

Por essa razão as empresas do setor moveleiro de Colatina, procuram 

melhorias continuas, diferenciando suas ofertas pelo elemento exclusividade e 

também projetos corporativos. Existem projetos de cooperação das empresas 

do setor com instituições de pesquisa e principalmente de empresas com 

empresas como apresentado na tabela 30. 

Tabela 30 - Existência de projetos de cooperação das empresas 

Existem projetos cooperativos entre: Número de resposta 

Empresas e instituições de pesquisa/ensino 4 
Empresas e empresas 8 
Fonte: Tabela elaborada pelo autor. Dados do questionário, janeiro de 2004. 

(%) 

33,33 
66,67 
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o uso de novos insumos, como o MOF, está bem difundido entre os 

empresários e também o uso de ferragens e acessórios diferenciados 

agregando valor ao móvel sob medida, tornando-o ainda mais funcional. No 

que se refere às condições atuais de equipamentos, algumas empresas do 

setor procuram atualizar totalmente ou parcialmente seus equipamentos, são 

poucas empresas que têm seus equipamentos desatualizados, tabela 31. 

Tabela 31 - Condição física dos equipamentos nas empresas 

Condições atuais dos equipamentos: Número de resposta (%) 

Totalmente atualizados 4 33,33 
Parcialmente atualizados 6 50,0 
Desatualizados 2 16,67 
Fonte: Tabela elaborada pelo autor. Dados do questionário, janeiro de 2004. 

É grande a preocupação dos empresários do setor moveleiro em automatizar 

seus equipamentos, porém a maioria das empresas possui poucos recursos 

financeiros, observamos com isso que pouquíssimas empresas possuem seus 

equipamentos automatizados, a grande maioria trabalham com equipamentos 

não automatizados, e uma boa quantidade trabalham com equipamentos 

parcialmente atualizados, mesmo assim é grande a preocupação dos 

empresários em automatizar o seu parque industrial. A maioria possui 

computadores e acesso a Internet, peças fundamentais para empresa em um 

mercado competitivo, tabela 32. 

Tabela 32 - Automatização dos equipamentos nas empresas do setor 

Nível de automatização dos equipamentos: Número de resposta 

Automatizados 2 
Não automatizados/somente ferramentas 6 
Parcialmente automatizados 4 
Fonte: Tabela elaborada pelo autor. Dados do questionário, janeiro de 2004. 

(%) 

16,67 
50,0 
33,33 

De acordo com AMORIM (1998), um dos pontos mais importantes nos casos 

de clusters bem-sucedidos e que de fato funcionam como eixos de 

desenvolvimento em suas regiões, diz respeito a sua composição em termos 
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de firmas, assim como à forma como as firmas se relacionam. Os clusters são 

formados prioritariamente por pequenas e médias empresas fortemente ligadas 

e dependentes umas das outras. As firmas mantêm entre si um relacionamento 

ágil e natural, exercitando simultaneamente práticas de cooperação e de 

competição. 

Os proprietários e técnicos que trabalham nessas firmas mantêm permanente 

contato com as pessoas chaves dos concorrentes e colaboradores, realizando 

nessas interações trocas de informações, práticas de cooperação e ajuda 

mútua, o que leva ao aprendizado. Embora envolvidas num mesmo negócio, as 

firmas sabem que não poderão sobreviver se ficarem sozinhas num negócio 

que depende de cooperação e de inovação para se desenvolver. 

As principais fontes de informação tecnológica para a fabricação de móveis do 

setor moveleiro do município, são na grande maioria obtidos através de 

catálogos ou revistas especializadas, feiras, congressos, contatos com clientes, 

fornecedores e empresários, pesquisas própria e internet, visitas a empresas, 

identificamos que poucas empresas utilizam fontes de informação de 

consultorias especializadas e também universidades e centros de pesquisa, 

conforme apresentado na tabela 33. A grande maioria das empresas do setor 

se preocupa em trabalhar continuamente seu nível de qualidade e 

competitividade, inovando seus produtos e envolvendo mais com os eventos do 

setor. 

Tabela 33 - Fontes de informações utilizadas nas empresas do setor 

Fontes de informações Utilizadas Número de resposta 

Catálogo ou revista especializada 12 
Feiras e congressos 10 
Contatos com clientes / vendedores 8 
Contatos com outros empresários 8 
Pesquisa própria e Internet 6 
Visitas a empresas 5 
Consultoria especializada 3 
Universidades e centros de pesquisa 2 
Fonte: Tabela elaborada pelo autor.Dados do questionário, janeiro de 2004. 

(%) 

22,22 
18,52 
14,81 
14,81 
11,11 

9,26 
5,56 
3,70 
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São várias as formas de como as empresas do setor moveleiro trabalham o 

desenvolvimento de seus produtos em Colatina, a grande maioria das 

empresas desenvolve seus produtos dentro da própria empresa, outras por 

solicitação de clientes, indicação de fornecedores, especialistas contratados e 

também cópias de modelos já existentes, tabela 34. 

Tabela 34 - Forma de desenvolvimento de produto nas empresas 

Forma de desenvolvimento de produto 

Na empresa (sala técnica) 
Por solicitação de clientes 
Por indicação de fornecedores 
Por especialistas contratados ou decoradores 
São copiados de modelo já existentes 

Número de resposta 

11 
8 
7 

3 
5 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. Dados do questionário, janeiro de 2004. 

(%) 

32,35 
23,53 
20,59 
8,82 
14,71 

Destaque é para a empresa, Zanetti & Giacomim Ltda, pois dispõe de designer 

profissional própria e também parceria com outros designers, as demais são 

parcerias, onde o setor tem um bom valor agregado. 

5.4. Instituições de Apóio 

Através do estudo constatou-se a existência de instituições públicas e privadas 

no município, cada uma exercendo determinada atividade que contribui ou 

poderia contribuir para o funcionamento e aprimoramento do setor moveleiro. 

Para treinamento especifico e capacitação da mão-de-obra existe as 

instituições do SESI, SEBRAE, SENAC e SENAI, com condições de oferecer 

cursos para o setor, cursos básicos e avançados de marcenaria, atendimento 

aos clientes, qualidade em prestação de serviços, aplicativos de informática, 

noções básicas de administração, contabilidade, custos e outros. 

Observamos que há uma preocupação dos empresários local em capacitar 

mais e melhor a mão-de-obra dos funcionários com isso eles procuram 

oferecer cursos e treinamentos, procuram apoio junto às instituições do 
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município, estruturar melhor o setor e estabelecer parcerias com outras 

empresas do setor, tabela 35. 

Tabela 35 - Capacitação da mão-de-obra dos funcionários 

Mão-de-obra dos funcionários Número de resposta 

Oferecer cursos e treinamentos 12 
Procurar apoio com as instituições do município 10 
Estruturação do setor 8 
Estabelecer parcerias com outras empresas do setor 11 
Fonte: Tabela elaborada pelo autor. Dados do questionário, janeiro de 2004. 

(%) 

29,27 
24,39 

19,51 
26,83 

Identificamos no setor, uma preocupação dos empresários local em reciclar 

conhecimentos básicos da administração e também de preparar seus gerentes 

de uma maneira geral, proporcionando cursos e treinamentos, palestras, 

visitas, feiras, e eventos do setor, tabela 36. 

Tabela 36 - Capacitação de mão-de-obra gerencial do setor 

Mão-de-obra da gerência Número de resposta 

Buscar cursos e treinamentos 10 
Reciclar conhecimentos administrativos 12 
Participar de palestras voltadas para o setor 9 
Visitas periódicas a feiras e eventos do setor 12 
Maior envolvimento com as instituições do município 11 
Fonte: Tabela elaborada pelo autorDados do questionário, janeiro de 2004. 

(%) 

18,52 
22,22 
16,67 
22,22 

20,37 

Quanto às instituições de ensino básico e superior, segundo o SINDIMÓVEIS, 

o município oferece 123 escolas de primeiro e segundo graus, dentre esse total 

há duas escolas técnicas federais, na qual uma apresenta um curso de 

edificações (muito aproveitado pelo setor), e três instituições de nível superior, 

essas últimas apresentam alguns cursos de curta duração voltadas para o 

município, como: empreendedorismo, atendimento ao cliente, planejamento de 

produção e controle de custo entre outros. 

As instituições financeiras presentes no município vinculadas ao setor são: 

Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banestes (Banco do 
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Estado do Espírito Santo) e Itaú, essas instituições não oferecem apoio 

financeiro suficiente e adequado às empresas, porém, tão logo se firme uma 

associação das empresas, como é a sugestão de um cluster e do nosso estudo 

em questão, com certeza a instituições financeiras farão uma linha de crédito 

especial para as empresas. 

o SINDIMÓVEIS, têm ao todo 30 empresas associadas, ou seja, 20% das 

empresas formais são sindicalizadas. O sindicato é responsável pela 

organização de encontros entre os empresários e também exposição de 

equipamentos e encontros com fornecedores, juntamente com os empresários 

associados. O SINDIMÓVEIS, também oferece: 

a) assistência jurídica; 

b) assistência técnica e consultoria; 

c) parcerias com várias entidades para desenvolvimento do setor; 

d) relacionamento com fornecedores e representantes; 

e) participação em feiras e exposições diversas; 

f) programa PROMÓVEL. 

Identificamos no setor moveleiro do município, uma forte tendência para 

inovação, com isso, os empresários locais traçaram alguns critérios, onde 

acreditam que trabalhando todos ou quase todos os critérios traçados 

obtenham sinais de inovação. 

Os critérios apontados pelos empresários de maior relevância destacam-se o 

de aumentar e melhorar divulgação no setor, facilitar recursos financeiros e 

humanos, conhecer melhor as dificuldades do setor, incentivo fiscal, 

formalização das empresas informais, cooperativas de compra e crédito e os 

empresários acreditam na possibilidade da realização de concurso, tabela 37. 



Tabela 37 - Critérios utilizado para inovação das empresas 

Para estimular inovações Número de resposta 

Aumentar e melhorar divulgação do setor 12 
Incentivar a criação de novos designs 7 
Facilitar o acesso aos recursos financeiros e humanos 12 
Realizar concursos para valorizar o setor 5 
Incentivar cooperativas de compra e crédito 8 
Procurar conhecer melhor as dificuldades do setor 11 
Facilitar e agilizar a formalização das empresas 9 
Oferecer incentivos fiscais 10 
Fonte: Tabela elaborada pelo autor. Dados do questionário, janeiro de 2004. 

(%) 

16,22 
9,46 

16,22 
6,76 

10,81 
14,86 
12,16 
13,51 
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o programa PROMÓVEL, é de cunho nacional vinculado a ABIMÓVEL 

(Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário), como sendo um programa 

que tem por objetivo central dar suporte as empresas para o incremento das 

exportações. 

5.5. Mercado e Clientes 

Segundo o SINDIMÓVEL (2003), o mercado do setor moveleiro fabricação de 

móveis sob encomenda de Colatina, atende muito pouco no município, mesmo 

sendo atendido por todas as empresas, o mercado consumidor de maior 

relevância é o Estado do Espírito Santo, atingindo principalmente os 

municípios com população de maior poder aquisitivo. Algumas empresas do 

município têm um mercado em crescimento a nível nacional, conforme 

apresentado na tabela 38. 

Tabela 38 - Mercado consumidor atendido pelas empresas do setor 

Mercado consumidor atendido pela empresa 

Regional 
Estadual 
Nacional 

Número de resposta 

12 
10 
8 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.Dados do questionário, janeiro de 2004. 

(%) 

16,67 
33,33 
26,67 

Os canais de comercialização utilizados pelo setor moveleiro em sua grande 

maioria estão ligados diretamente aos arquitetos, lojas dos próprios 
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empresários, clientes, decoradores e alguns representantes comerciais, no 

qual os empresários procuram sempre trabalhar esses canais com melhoria 

continuada, mantendo o contato com todos os canais como demonstrado na 

tabela 39. 

Tabela 39 - Canais de comercialização utilizado no setor moveleiro 

Canais de comercialização utilizados pela empresa 

Representantes comerciais 
Loja do próprio fabricante 
Outros (total) 

Arquitetos 
Decoradores 
Indicação do cliente 

Número de resposta 

6 
10 
28 
12 

7 
10 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. Dados do questionário, janeiro de 2004. 

(%) 

13,13 
22,22 
62,22 
26,67 
15,56 
22,22 

A maioria das empresas tem produção voltada para mercados mais exigentes 

em geral clientes da classe A e S, pouquíssimos da classe C e praticamente 

inexiste a classe D. Quando o assunto é economia e desenvolvimento, a 

indústria moveleira figura entre os expoentes de um Estado que passa a 

despertar interesse dos investidores interno e externo. 

As pequenas e médias empresas do munlclplo de Colatina - ES procuram 

estar sempre oferecendo serviços que possam agregar valor ao produto final. 

Os empresários locais, acreditam que quanto maior e melhor os serviços 

prestados aos clientes, maior a probabilidade de mantê-los fieis, com isso, eles 

procuram sempre prestar serviços que agrega valor ao produto final, 

trabalhando melhor as montagens dos móveis, entregas, qualidade, assistência 

Técnica, o enviando mala direta aos clientes e buscando sempre reduzir os 

números de reclamações, conforme tabela 40. 



79 

Tabela 40 - Tipos de serviços prestados pelas empresas para agregar 

valor ao produto final no setor 

Serviços para agregar valor ao produto 

Entregas 
Assistência técnica 
Montagem 
Reclamações 
Outros (total) 

Qualidade 
Mala-direta 
Garantia 

Número de resposta 

10 
8 

12 
6 
24 
10 

6 
8 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. Dados do questionário, janeiro de 2004. 

(%) 

16,67 
13,13 
20,00 
10,00 
40,00 
16,67 
10,00 
13,33 

A barreira às entradas de novas empresas e o nível de cooperação entre as 

empresas é baixa. As empresas não oferecem serviços de atendimento ao 

consumidor, onde as reclamações são feitas em geral aos próprios 

empresários, arquitetos, decoradores e também aos montadores. 

Os desafios são muitos e consistem na capacidade de aproveitamento da 

dinâmica que esse modelo na construção de um c/uster consegue imprimir, 

visando buscar elementos que possibilitem o seu desenvolvimento. É com essa 

visão que se procura mostrar neste trabalho que a formação e a implantação 

de clusters regionais voltados para o aproveitamento das potencialidades locais 

constitui-se em uma alternativa econômica para o município de Colatina, no 

próximo capitulo como sendo a finalização do trabalho fecharemos com uma 

conclusão geral e deixaremos algumas sugestões. 

6 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

6.1. Conclusões 

Neste trabalho buscou-se estudar as empresas que compõem o setor 

moveleiro de Colatina, no que diz respeito aos estudos analíticos das 

experiências bem sucedidas de formação de clusters em vários países, 

inclusive em países em desenvolvimento, assim como tentou mostrar como 
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novos arranjos produtivos do tipo clusters de pequenas e médias empresas 

podem oferecer mais competitividade a esses estabelecimentos. 

Este estudo juntamente com o material teórico utilizado, detectou que a junção 

de cooperação, interação e concorrências, existentes mesmo que em fase 

embrionária entre as empresas de móveis, constituiriam a base para o principal 

objetivo deste trabalho, que é mostrar ao setor moveleiro de Colatina como 

arranjos cooperativos entre empresas de pequeno e médios porte podem 

proporcionar ganhos de competitividade melhorando o desenvolvimento das 

indústrias de móveis local. 

Os clusters bem sucedidos formaram-se em torno de atividades para o qual a 

região e os produtores locais já tinham alguma experiência ou tradição, logo as 

intervenções acontecem exclusivamente e principalmente para complementar 

estruturas já existentes e suprir os ingredientes que ainda estejam ausentes no 

processo. O processo de formação de c/uster envolve metodologias específicas 

e apropriadas nos contextos econômico, político e social onde forem instaladas 

estas abordagens organizacionais, devendo-se portanto, ter cautela ao optar 

por uma política de estímulo de arranjos semelhantes. 

O trabalho em questão procurou analisar o setor moveleiro de Colatina em 

vários aspectos, um dos quais, identificou que o setor se tornou referência em 

móveis sob encomenda, através da trajetória de conhecimentos tácitos, 

adquiridos pelos imigrantes italianos, que foram socializados de geração em 

geração através do método aprender fazendo. As empresas abertas na época 

necessitavam de poucas máquinas e equipamentos que eram baratos e fácil de 

se adquirir. Os espaços físicos eram pequenos e os próprios proprietários 

faziam os móveis que originalmente eram feitos para aproveitar os menores 

espaços da residência, o que tornou cultura no município e passou a ser 

conhecido por, Pólo Moveleiro de Colatina de Móveis Sob Encomenda. 
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Os empresários locais têm consciência de que precisam se mobilizar para que 

sejam mais produtivos e competitivos, porém para isso contam com o suporte 

das instituições de apoio do município. As visitas em feiras de móveis e 

correlatos, palestras entre outros, fazem com que os empresários estejam em 

constante relação com o mercado, com isso procuram na medida do possível 

estar inovando continuamente, utilizando novas tecnologias, inclusive como 

trabalhar bem a visão estratégica, pois os empresários do município de 

Colatina, têm conhecimento dos pontos fracos e fortes do setor moveleiro e 

sabem que é preciso trabalha-los mais e melhor. 

Tabela 41 - Pontos Fortes e Pontos Fracos do setor moveleiro de Colatina 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Tradição no oficio Baixa profissionalização 

Proximidade das Empresas Falta de liderança no setor 

Mão-de-obra barata Baixa rotatividade (turnover) 

Localização geográfica favorável Fraca capacitação de mão-de-obra 

Envolvimento com a comunidade local Baixa cooperação e ação coletiva 

Utilização de madeira reflorestável Distância dos fornecedores de 

insumos e equipamentos 

Fortalecimento da marca Pequeno acesso ao crédito 

As empresas têm em média 10 anos Administração de média competência 

de existência e familiar 

Matérias primas semelhantes no Baixo nO de automação e 

processo de produção informatização 

Possuem capital próprio Baixo nível de escolaridade 

As empresas do setor possuem Baixo conhecimento dos valores e 

experiência na área missão da empresa 

Possuem elementos comuns Não há planos de ação nas empresas 

identificando pré-cluster do setor 
.. 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor.Dados do questiona no, Janeiro de 2004. 
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Acreditamos que dependendo da política de estimulo voltada para arranjos 

produtivos desse tipo, e o aumento do número de empresas integrantes, será 

possível atrair empresas correlatas de outras localidades, essenciais aos 

processos produtivos, assim como, proporcionar capacitação da mão-de-obra 

local com foco em atividades industriais e econômicas relacionadas ao setor 

moveleiro da região. 

6.2. Sugestões 

As sugestões neste documento e sua natureza devem ser entendidas como 

uma contribuição ao desenvolvimento econômico regional para que seja dada 

importância ao desenvolvimento endógeno, fator importante que dá suporte a 

vantagem competitiva dos clusters. 

1. Aprimorar conhecimentos administrativos somente para os empresários 

do setor moveleiro de Colatina, procurando desenvolver parcerias com 

as instituições de apoio local, pois conforme foi detectado no trabalho 

em questão a maioria dos empresários não têm conhecimento básico 

em gerenciamento administrativo. Possibilitando aos empresários as 

habilidades básicas da administração tais como: gerenciamento de 

pessoas, noções de controle de custos, fluxo de caixa, controle de 

estoque, planejamento da produção, necessidades de investimento, 

entre outros; 

2. Capacitar mais e melhor os empregados do setor moveleiro, onde possa 

estar inserida neste centro de capacitação todas ou quase todas as 

necessidades das empresas do setor moveleiro. Esta capacitação pode 

ser feita através das instituições de apoio do município: SINDIMÓVEIS, 

SEBRAE, SESI, SENAI, formação de alianças com as faculdades locais 

e com entidades governamentais entre outros, realizando treinamentos 

de marcenaria, montagem dos móveis , atendimento ao cliente, 

conhecimentos das inovações no setor, palestras motivacionais entre 
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outros, qualificando com isso todo o quadro funcional e promovendo ao 

mercado funcionários competitivos; 

3. Melhorar o órgão ou os órgãos que possa liderar e centralizar as 

informações do setor, criando com isso uma maior conscientização dos 

empresários local para um maior fortalecimento do setor, promovendo 

reuniões periódicas para troca de informações, palestras motivacionais, 

palestras sobre o setor moveleiro e suas tendências. Promover visitas 

técnicas, a feiras e fornecedores, exposição dos benefícios dessa união 

utilizando exemplos de outros setores; 

4. A importância de se desenvolver relações de cooperação, baseadas em 

"normas sociais" capazes de inibir competição via preços e salários 

dentro do setor e estimular a competição via inovação de produto, 

liderança em design e nichos de mercados, neste caso a contração de 

uma empresa ajuda a identificar melhor, e com isso estimular inovações; 

5. É necessário que se faça uma maior e melhor divulgação do setor 

moveleiro. É necessário que se faça junto às instituições de apoio, talvez 

neste caso órgãos públicos da região, uma proposta de incentivo para 

que se diminua o índice de empresas dentro da informalidade buscando 

através de ações que mudem essa mentalidade, trabalhando medidas 

que facilitem o processo de formalização destas empresas informais; 

6. As empresas devem estar sempre buscando formas de alcançar níveis 

mais altos de qualidade e eficiência, principalmente as que objetivam 

atender mercados externos devem adotar normas de controle de 

qualidade, o que lhes confere um selo de qualidade concedido por 

organizações específicas que as avaliam; 

7. Dentre as atividades do setor moveleiro de Colatina, que poderiam ser 

alvos das políticas de estímulo por parte das instituições de fomento 
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seriam: desenvolvimento de práticas cooperativas, associações de 

trabalhos e centro de estudo e tecnologia da madeira e seus usos para a 

indústria moveleira, redução dos níveis de informalidade e a viabilização 

de investimentos em infra-estrutura econômica e centros de 

desenvolvimento de recursos humanos e tecnológicos; 

8. Criação de uma central de compras, possibilitando a todas empresas do 

setor assessoria, obtendo: poder de compra junto ao setor devido à 

união das compras, produtos de garantia, pontualidade na entrega dos 

produtos, melhores condições de pagamento em detrimento do aumento 

dos insumos, assistência técnica, atendimento de qualidade dos 

fornecedores, e outros. 

Queremos deixar claro que há uma lacuna ou vazio a ser preenchido na região, 

e os estudos realizados permitem concluir que os passos a serem dados nessa 

direção precisam ser firmes e contínuos para que em médio e longo prazo ou 

quem sabe até mesmo no curto prazo, tenha-se em Colatina um agrupamento 

de pequenas e médias empresas operando sob a forma de cluster com 

atividades industriais, servindo como exemplo e de uma base de expansão e 

apoio para todo o Estado do Espírito Santo. 

De acordo com a literatura de conceitos e exemplos de clusters no Brasil e no 

Estado do Espírito Santo, concluímos que o setor moveleiro de Colatina possui 

características semelhantes e potencial para a formação do cluster tais como a 

experiência acumulada e a tradição no ofício moveleiro. A união entre todos é a 

força propulsora que alavancará esse processo que sem dúvida possibilitará a 

aceleração do crescimento econômico da região, trazendo o bem a todos, em 

especial, a população de Colatina. Unir para crescer é uma ação coletiva e 

solidária que gera bons frutos e trás riqueza e melhor qualidade de vida. 

Concluímos portanto, que o setor moveleiro do município de Colatina vem de 

encontro com o propósito do trabalho. 
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ANEXOS 

Anexo I 

QUESTIONÁRIO DAS EMPRESAS 

Uma vez preenchido este questionário é confidencial. Os resultados da 
pesquisa serão apresentados de forma a garantir o sigilo do entrevistado e da 
empresa respondente. Os questionários respondidos devem ser encaminhados 
ao pesquisador através do envelope selado incluso na correspondência, ou 
através do FAX (27) 32278198. 

Nome da Empresa: _______________ Data: ______ _ 
Nome do Entrevistado: Função: ______ _ 
Bairro: ___________ C. Postal: ______ CEP: ____ _ 

1.CARACTERisTICAS GERAIS DA EMPRESA 
1.1) Quando e como ocorreu o surgimento desta empresa, e por quê a especialização 

em móveis sob encomenda? A presença de outra empresa no setor influenciou a 
existência da sua empresa? __________________ _ 

1.2) O conhecimento do oficio adquirido pelo empresário, foi através de herança de pai 
para filho ou adquirido trabalhando em uma marcenaria? 

1.3) Origem do capital da empresa: (marque a alternativa com um "x") 
Q Familiar/Sociedade Q Bancário (próprio estado) 
Q Outros estados da região Sudeste Q Outras regiões do Brasil 
Q Exterior. Caso haja capital internacional, especificar o País _______ _ 

1.4) Seu produto complementa ou é complementado por produtos de outras empresas? 
Q Sim Q Não 

1.5) Seus produtos podem ser classificados Q Populares Q Médios Q De luxo 
como: 

2.RECURSOS HUMANOS 

2.1) Pessoal ocupado: 2.2) Grau de instrução do 
pessoal ocupado (em dd/mm/aa) inclusive proprietários e sócios): 

Area Quantidade de Grau de Instrução Quantidade de 
pessoas pessoas 

Produção (total) Primário completo 
- linha de produção 10 grau completo 
- acabamento 20 grau completo 
- expedição Superior 

Administração Total 
Projeto P&D/sala técnica 
Total 

2.3) As formas de treinamento mais utilizadas são: (admite mais de uma opção) 
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I:J Na empresa (fora do processo de trabalho) 
I:J Promovido por clientes ou fornecedores 

I:J "on the job" (no processo de trabalho) 

I:J Em instituições especializadas/especificar _____________ _ 
I:J Outras/especificar ________________________ _ 

2.4) Para que cargo (função) há maior necessidade de treinamento? _____ _ 

2.5) Para que cargo (função) há maior dificuldade de contratação de profissionais?_ 

2.6) O Empresário crê que funcionário capacitado tem-se maior produtividade e 
qualidade? 

3. TECNOLOGIA E GESTÃO TECNOLÓGICA 
3.1) Por estar localizada em Colatina, a empresa tem algumas vantagens e 
desvantagens para a gestão tecnológica desejada e a introdução de inovações no 
processo de produção: (Indique as 2 principais) 
Vantagens: Desvantagens: ___________ _ 

3.2) A empresa considera as condições atuais de seus equipamentos: 
I:J Totalmente atualizados I:J Parcialmente atualizados I:J Desatualizados 
Eles são em sua maioria: 
I:J Automatizados I:J Não automatizados/somente ferramentas I:J Parcialmente automatizados 

3.3) Utiliza que fontes de informação tecnológica? (admite mais de uma opção) 
_: Catálogo e/ou Revista especializada 'i Consultoria especializada Pesquisas próprias 

Contatos com outros empresários IJ Contatos com clientes ::::: Visitas a empresas 
:, Universidades e Centros de Pesquisa [J Feiras e congressos 
~-, Não recorre a fontes de informação 
: Outras fontes de informação/especificar ________________ _ 

3.4) Na sua área, são de seu conhecimento projetos cooperativos entre: 
I:J Empresas e instituições de pesquisa ou de ensino I:J Empresas e empresas 
Participa de algum? Qual? _______________ _ 

3.5) Os novos modelos de sua empresa são desenvolvidos: 
I:J Na empresa (sala técnica) I:J Por especialistas contratados 
I:J Por indicação de fornecedores I:J Por solicitação de clientes 
I:J Não são desenvolvidos I:J São copiados de modelos já existentes 
I:J Outros/ especificar _______________________ _ 

3.6) Seu produto melhorou ao longo dos anos? 
I:J Não I:J Sim I:J Significativamente 
Isso repercutiu em quê? 
I:J Preço I:J Prazo de entrega I:J Aspecto do produto final I:J Insumos utilizados 
I:J Outros/especificar _______________________ _ 

4. ORGANIZACÃO E GESTÃO DA PRODU CÃO 
4.1)A empresa utiliza as normas técnica ISO 9001 (Sistemas de Qualidade) ou ISO 
14000 (Preservação do Meio Ambiente)? . Tem-se conhecimento, mas 
não utiliza, por quê? _________________________ _ 
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4.2) A empresa usa qual técnica de Organização? 
o Círculo de Controle de Qualidade (CCQs) o Células de Produção 
o Controle de Qualidade Total o "Just in Time" 
o Nenhuma.Porquê? ______________________________________________ __ 

5. RELAÇÃO COM OS FORNECEDORES 
5.1) Os principais critérios de seleção de fornecedores adotados por sua empresa são: 
(admite mais de uma opção) 
o Oferecem assistência técnica o Atendimento o Pontualidade 
o Condições de pagamento o Confiança o Qualidade 
o São os únicos fornecedores do mercado o Preço o Prazo de 
o Oferecem treinamento para uso dos produtos entrega 

fornecidos 
o Outros/especificar ________________________________________________ __ 

5.2) Principal tipo de matéria-prima utilizada: ______ _ 

o Compensados o MDF 
o Aglomerados o Laminados de madeira 

o Madeira Maciça 
Outros/especificar _______________________________________ _ 

5.3) Origem da principal matéria-prima: (admite mais de uma opção) 
o O próprio estado (Espírito Santo) o Exterior 
o Outros estados do Brasil. Quais? _____________________________ _ 

5.4) Origem dos principais equipamentos: (admite mais de uma opção) 
o O próprio estado (Espírito Santo) o Exterior 
o Outros estados do Brasil. Quais? _______________________________ _ 

5.5) Quais são as formas de interação/cooperação com seus fornecedores de matéria
prima e produtos: 
o Ensaios para desenvolvimento e melhoria de produtos o Troca de informações 
o Ações conjuntas para treinamento de pessoal, o Empréstimo de maquinário 

marketing e desenho e/ou estilo o Não há relação de cooperação 
o Outras/especificar ________________________________________________ _ 

6. RELAÇÃO COM CLIENTES E MERCADO 
6.1) Que tipo de serviços/atendimentos são oferecidos por sua empresa para agregar 
valores aos produtos vendidos? (admite mais de uma opção) 
o Entregas o Montagem o Assistência técnica o Reclamações e 

sugestões 
o Arquiteto o Decorador 
o Outros/Especificar ______________________________________________ _ 

6.2) Qual o mercado atendido por sua empresa? (admite mais de uma opção) 
o Estadual o Regional o Nacional o Internacional 

6.3) Quais os principais canais 
(admite mais de uma opção) 
o Loja do próprio fabricante 
o Representantes comerciais 
o Arquitetos / Decoradores 

de comercialização utilizados por sua empresa? 

o Corretora de Imóveis 
o Construtora de Imóveis 
o Fornecedores 
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o Outros/especificar _____________________ _ 

6.4) De que forma a empresa procura ampliar a identificação de sua(s) marca(s)? 
o Publicidade em torno do nome da Empresa - o Publicidade do Produto 

Institucional O Política de Preço 
o Propaganda - Promoção, Relações Públicas o Força de Vendas 
o Outros/especificar ________________________ _ 

7. VISÃO ESTRATÉGICA 
A Visão Estratégica ocupa um importante espaço no pensamento de sócios, acionistas 
e executivos de empresas nacionais. Contudo, nem sempre está formalizado ou 
disseminado pela empresa. Nestes casos, chamamos o processo de visão estratégica 
de informal, pois embora importante, não está documentado. Muitas vezes ele existe 
somente nos pensamentos do principal executivo. Já os processos documentados e 
com maior grau de sofisticação são os chamados de formais. 

7.1 Considerando o grau de visão estratégica na sua empresa, como o senhor(a) a 

classificaria? 

o Inexistente o Informal 
o Com algum grau de formalização o Formalizado 

7.2 Qual o tempo médio despendido pelos principais executivos na visão estratégica 
de sua empresa? (em % do tempo, na sua percepção): __ _ 
o 100% de dedicação o Dedicação parcial 
o Inexiste dedicação o Dedica quando pode 
o Não sabe porquê dedicar esse tempo o Não acha necessário dedicar 

tempo 
o Outros / especificar _______________________ _ 

7.3 A direção exige o envolvimento de Gerentes de linha na visão estratégica da 
empresa? 
(Gerentes de linha ou de função são os gerentes que ocupam cargos de controle de 
áreas de alta importância na empresa, logo abaixo dos níveis de executivos) 
o Não há gerentes, são os próprios empresários. o Os gerentes não têm condições 
o A empresa não tem conhecimento de visão o Dedica quando pode 

estratégica o São exclusivos para membros das 
o A empresa não julga que seja necessário famílias. 
O Outros/ especificar _______________________ _ 

7.4) Em sua empresa, quais das áreas funcionais abaixo têm maior ou menor 
envolvimento e podem ser consideradas como prioritárias para a empresa no processo 
de visão estratégica. 
o Marketing e Vendas o Operações / Manufaturas 
o Serviço ao consumidor o Finanças 
o Recursos Humanos o Compras 
o Informática / Sistemas de Infamação o Pesquisa e Desenvolvimento 

Outros/especificar ________________________ _ 
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7.5) Assinale os itens que influenciaram mais decisivamente a formulação da estratégia atual 
da empresa. (admite mais de uma opção) 
o Abertura comercial no setor de produção da empresa o 
o Abertura comercial no setor de insumos da empresa 

Elevação dos custos dos insumos 
básicos 

o Dificuldades de financiamento/altas taxas de juros o 
o Maiores exigências de qualidade por parte dos o 

clientes 
o Mudança na legislação econômica, financeira e o 

Redução do mercado interno 
Código de Defesa do Consumidor 
Dificuldades de mão-de-obra 
Aumento da competitividade 

tributária. Outros/especificar ____ _ 

7.6) A empresa tem alguma perspectiva de ampliar seu mercado consumidor? o Sim 
Se Sim, pretende associar-se a outras empresas para atuar em outros mercados? 

o Não 

o Sim o Não.Porquê? ________________________________________ _ 

7.7) A empresa exporta seus móveis para o exterior? o Sim o Não 
Pretende-se, mas não o faz, por quê? -,-______________________________ _ 
Se sim, quais as principais barreiras enfrentadas pela empresa? (admite mais de uma opção) 
o Falta de incentivos O Concorrência acirrada o Qualidade do produto 

governamentais o Desconhecimento do mercado o Escala de produção 
o Tarifas e impostos elevados 
o Canais de comercialização inadequados o Outros/especificar __________ __ 

7.8) Como você classificaria a concorrência? 
Predatória/Desleal i : Acirrada _ Benéfica/Sadia Cooperativa 

7.9) Quais são as formas de interação/cooperação com seus concorrentes: 
o Ensaios para desenvolvimento e melhoria de produtos o Troca de informações 
o Ações conjuntas para treinamento de pessoal, marketing e o Empréstimo de maquinário 

desenho e/ou estilo. o Cooperação para compras de 
o Cooperação para ajustamento/conserto dos matérias-primas/equipamentos 

equipamentos 

o Outras/especificar ____________________________________________ _ 

7.10) Qual tem sido o papel das instituições públicas e privadas locais no apoio ao setor? 
o Financeiro (linhas de crédito) o Treinamento e capacitação o Infra-estrutura básica 

8. SUGESTÃO DE POLíTICAS PÚBLICAS PARA O SEGMENTO 
8.1) Para a capacitação da mão-de-obra: _______________ _ 
8.2) Para a capacitação da gerência: _________________ _ 
8.3) Para estimular inovações: ________________ -,-,--__ :----:-
8.4) Para obras de apoio à competitividade da indústria local e de ampliação da infra-
estrutura básica: __________________________ _ 
8.5) Outras: ________________________ _ 

Muito obrigado por suas respostas. Caso tenha alguma dúvida, comentário, observação ou sugestão, favor 
encaminhar para o pesquisador: 

Marcos Batista de Souza 
Rua Tupinambás nO 680 Ed. Rovigo Apt. 401 

Cep: 29060810 - Jardim da Penha - Vitória - E.S. 
Fone:(27) 32278198 e-mail: marcos.b.Souza@terra.com.br 



Anexo II 

Empresas Que Responderam ao Questionário 

LOCATELlI MÓVEIS S/A 

ROD. DO CAFÉ KM 02 - S. SILVANO 

CEP ; 29705-200 COLATINA- ES 

ZANETTI & GIACOMIM L TOA 

ESTR. FIORAVANTE ZANETII KM 01 

CEP: 29705- 300 COLATINA- ES 

INDÚSTRIA DE MÓVEIS ROGEL 

SANDRINIIND. E COM. MÓVEIS L TOA 

R. SALVADOR PIREDA, 320 Ma Graças 

CEP: 29705- 170 - COLATINA- ES 

RUA PROFa ANTONIETA S/N - MARIA DAS GRAÇAS 

CEP: 29705- 130 COLATINA- ES 

MÓVEIS LIMA L TOA 

ROD. COLATINA / BAIXO GUANDÚ KM06 - BO COLUMBIA 

CEP: 29700- 000 COLATINA- ES 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS JOLEMAR L TOA 

ROD. COLATINA / SANTA TEREZA KM 01 - BO RAUL GIUBERTI 

CEP: 29700- 000 COLATINA- ES 

MOVÉIS QUINULAR L TOA 

RUA GUILHERME SOELA, 15 - VILA VELHA 

CEP: 29702- 380 COLATINA - ES 

ISRAEL MÓVEIS L TOA 

RUA GUARAPARí, 2368 - BO DOM BOSCO 

CEP: 29703- 360 - COLATINA - ES 

INDÚSTRIA DE MÓVEIS IGLESIAS & CIA L TOA 

ROD. Br 259 km 04 - IBC 

CEP: 297000- 000 - COLATINA-ES 

MODECOL MÓVEIS E DECORAÇÕES COLATINA LTOA 

ROD. DO CAFÉ KM 07 - CARLOS GERMANO NAUMANN 

CEP: 29705 - 200 - COLATINA- ES 

I 

SMAFRA MÓVEIS 

LOT. DAL LA BERNADINA - QUADRA 14 BO HONÓRIO FRAGA 

CEP: 29700-000 - COLATINA- ES 

SUPERMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO L TOA 

ROD. DO CAFÉ KM 07 - CARLOS GERMANO NAUMANN, CEP: 29705- 200 - COLATINA ES 

95 



96 

Anexo 111 

Processo de Produção de Móveis de Madeira 

Com base em ETENE (1999), as principais etapas para a produção de 

móveis de madeira são: 

Destopo: Inicialmente a madeira é recebida na forma bruta e a primeira 

operação é o destopo, que consiste em deixar a madeira no comprimento exato 

ou tirar os defeitos que porventura existam. 

Desempenagem: A madeira, já destopada, é submetida a um processo de 

desempenagem, ficando totalmente plana. 

Corte: Esta operação consiste em efetuar o corte em serra circular, adequando 

as peças aos tamanhos desejados. 

Plaina: As peças, já cortadas, são submetidas a um aplainamento, para 

ficarem totalmente bitoladas. 

Lixamento: As peças, então, são lixadas, até ficarem com a superfície lisa e 

pronta para receber uma camada de selador ou verniz. 

Furação: Com as peças já prontas, efetua-se a furação. 

Colocação de cavilhas: Após executar a furação, procede-se a colocação de 

cavilhas 16. 

Pintura: As peças recebem primeiramente uma demão de selador, logo após é 

passada uma lixa fina para novamente receber o selador ou verniz. 

Inspeção: Consiste em verificar se todas as operações foram efetuadas 

corretamente. 

Embalagem: Procede-se à embalagem das peças em caixas de papelão 

ondulado. 

Expedição: As peças, totalmente embaladas, estão prontas para serem 

despachadas aos pontos de consumo. 

16 Peça de madeira ou de metal para juntar ou segurar madeiras, chapas, etc., ou tampar um 
orifício. 
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Anexo IV 

Complexo Industrial da Madeira 

A seguir considera-se cada componente do complexo industrial da madeira: 

(classificação adotada pelo Sindicato das Indústrias de Serrarias, Carpintarias 

e Tornearias no Estado do Amazonas, 1987). 

Atividades de Manutenção e Conservação de Floresta 
1. Projetos de manejo florestal 
2. Projetos de reflorestamento 
3. Projetos de enriquecimento florestal 
4. Cadastramento e titulação de terras 
5. Zoneamento das áreas de exploração 

Indústria Extrativa Florestal 
1. Das plantas ornamentais 
2. Das ervas medicinais 
3. Das madeiras em toras 
4. Das resinas, gomas, essências perfumosas 
5. Do carvão vegetal 
6. Da lenha para caldeiras (padarias, usinas e olarias) 
7. Do palmito 
8. Do xaxim 
9. Dos dormentes, estacas e mourões 
10. Das oleaginosas 
11. De óleos essenciais 

Indústria da Madeira 
1. Serrarias 
2. Desdobramentos de madeira 
3. Torneados, faqueados e laminados 
4. Compensados, contraplacados com ou sem revestimento 
5. Placas, painéis e divisórias 
6. Chapas, aglomerados e prensados 
7. Artigos de madeira arqueada 
8. Fabricação de embalagens industriais 
9. Fabricação de estojos de madeira para jóias e outras utilidades 
10. Fabricação de artigos de cortiça 
11. Fabricação de malas e caixas 
12. Fabricação de cabos de ferramentas 
13. Fabricação de utilidades domésticas 
14. Fabricação de molduras para quadros 
15. Fabricação de palhetas para ventiladores 
16. Fabricação de espátulas 



17. Fabricação de paus de picolé e sorvete 
18. Fabricação de brindes 
19. Gravação na madeira (a lazer) 
20. Entalhadores 
21. Fabricação de cabos de pincéis e mexedores de tintas 

Indústria de Móveis de Madeiras 
1. Fabricação de móveis residenciais 
2. Fabricação de móveis de bambu, vime, zinco ou palhas traçadas 
3. Gabinetes para televisão 
4. Gabinetes para cozinhas 
5. Gabinetes para bibliotecas 
6. Fabricação de móveis para escritórios 
7. Fabricação de balcões e divisórias especiais para lojas 
8. Fabricação de móveis artísticos entalhados 
9. Fabricação de estofamentos e almofadas 
10. Fabricação de móveis para equipamentos de informática 
11. Fabricação de móveis para piscinas 

Indústria da Madeira para Construção Civil 
1. Fabricação de casas pré-fabricadas 
2. Fabricação de estruturas de madeiras para construções 
3. Fabricação de perfis 
4. Fabricação de esquadrias, tabiques e malhas 
5. Fabricação de artigos de decoração e ornamentação de madeira 
6. Fabricação de tacos e pisos de madeira 
7. Fabricação de telhados de madeiras (SHINGLES) 
8. Fabricação de portas, janelas de madeira 
9. Fabricação de armários embutidos 
10. Fabricação de assoalhos 

Indústria da Madeira na Construção Naval 
1. Perfis de madeira dura para cascos de barcos 
2. Gabinetes para barcos 
3. Esquadrias para barcos 
4. Portas, janelas e escotilhas para barcos 
5. Gabinetes de comando 
6. Timão para barcos 
7. Quilhas para barcos 

Indústria da Madeira para Veículos 
1. Painéis especiais para veículos 
2. Assentos para veículos 
3. Pequenos utensílios para veículos (marcha, pinos, botões,etc.) 
4. Pára-choques e pára-lamas de veículos 
5. Carrocerias 
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6. Paletes 
7. Embalagem 

Indústrias Finas 
1. Fabricação de instrumentos musicais 
2. Cachimbos 
3. Urnas Funerárias 
4. Embalagens finas 
5. Obras de Arte e Decorações finas 

Indústria Papel e Papelão 
1. Fabricação de celulose e pasta mecânica 
2. Fabricação de papel, papelão, cartolina e cartão 
3. Fabricação de artefatos de papel 
4. Fabricação de artefatos de papelão, cartolina e cartão 
5. Fabricação de material escolar 
6. Fabricação de artigos de papel, papelão, cartolina e cartão 
7. Fabricação de papel para imprensa 
8. Outros tipos de papel e papelão 

Indústrias Periféricas 
1. Indústrias de Materiais de Acabamento 
1 . Tintas, vernizes e correntes 
2. Adesivos 
3. Colas 
4. Produtos químicos (imunizadores e conservadores) 
5. Papéis decorativos para revestimento 
6. Plásticos de revestimento 
7. Etiquetas 
8. Marcadores 
9. Material de isolamento e desumidificadores 
10. Materiais perfuradores da madeira 
11. Grampos 
12. Lixas 
13. Embalagens 

2. Componentes Metálicos 
1. Fechaduras 
2. Pregos, parafusos e dobradiças 
3. Aros, pinos e cabos 
4. Estruturas metálicas 
5. Componentes plásticos 
6. Componentes de alumínio 
7. Componentes de ferro 
8. Componentes de aço 
9. Molas 
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10. Ferramentaria 
11. Laminados metálicos 
12. Gabinetes de metal 
13. Fundidos 
14. Vidros 
15. Madeira decorativa 
16. Dobradiças recicláveis 
17. Componentes para isolamentos e impermeabilizadores 
18. Fixadores 
19. Impressos decorativos 
20. Plásticos de proteção 
21. Fitas, lacres e arcos 
22. Fios, arames e estacas 
23. Botões, tecidos 
24. Espumas sintéticas 
25. Tecidos 

3. Máquinas. Equipamentos e Ferramentas 
1. Tornos 
2. Laminadores 
3. Desempenadeiras 
4. Lixadeiras 
5. Serras de fitas 
6. Moto-serras 
7. Desengrossadeiras 
8. Pistolas para pintura 
9. Compressores 
10. Pintor - rolo 
11. Impressão de rolos a quente 
12. Estufas, secadores e fornos de secagem 
13. Desumidificadores 
14. Injetores plásticos 
15. Exaustores e filtros de ar 
16. Equipamento de Sistema de Isolamento 
17. Fumadeiras 
18. Aplainadeiras 
19. Munks e guinchos 
20. Desempenadores de madeira 
21. Correntes transportadores 
22. Motores elétricos 
23. Controle de produção 
24. Geradores elétricos 
25. Equipamentos de segurança contra incêndio 
26. Fardamentos e capacetes 
27. Empilhadeiras 
28. Caminhões e basculantes 



29. Destiladores de madeira 
30. Maquinaria a acessório de costura 
31. Prensas 
32. Máquinas gravadoras a lazer 
33. Molduras e acessórios 
34. Medidores 

4. Serviços 
1. Associações e organizações 
2. Sistemas de computações SOFTWARE 
3. Consultoria econômica 
4. Consultoria de engenharia 
5. Consultoria contábil e de custos 
6. Consultoria jurídica 
7. Agências de publicidade e propaganda 
8. Treinamento e recrutamento de mão-de-obra 
9. Agências de turismo 
10. Gravações 
11 . Agencias bancárias 
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