
MATERIALIZAÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS 

 

No setor moveleiro, a diversidade cultural dos indivíduos e grupos sociais tem se 

manifestado também nos requisitos técnicos dos produtos, em aspectos como, por exemplo, 

tipos de materiais e acabamentos utilizados. 

Na Europa, por exemplo, são consumidos muitos moveis fabricados em madeiras de 

reflorestamento, incluindo-se as de Pinus, enquanto que, “no Brasil, infelizmente, [essas 

madeiras] não são bem aceitas, até por erros de projeto [...], ferragens, dimensionamento, etc.”, 

relata Rodrigues (2001).  

Na realidade, “o brasileiro não soube lidar” com a madeira de Pinus. Esta foi empregada 

com tecnologia inadequada no Brasil. Para se ter uma idéia, “a mesma cadeira que se fazia em 

Cerejeira e em Imbuia, os fabricantes leigos faziam em Pinus, com a mesma espessura. Então, é 

claro que quebrava! As ferragens também não eram adequadas... Então, ficou essa marca de 

que móveis em Pinus não prestam”, relata Trevisan (2001). 

No Japão, a madeira de Pinus tem sido bastante utilizada em móveis (ver Figura 541). 
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FIGURA 1 - ESCRIVANINHA EM PINUS, DA MUJI (JAPÃO, 2004) 
_____________________________________________________________________________________
______ 
 

Até recentemente, o que se produzia no Brasil, em termos de materiais, não era 

suficiente para suprir a demanda interna, sendo necessário importar parte deles. Na parte de 

aglomerados, cerca de 60% eram vendidos pelas indústrias nacionais e 40% tinham que ser 

importados (TORRESAN, 2001).  

Atualmente, a demanda interna já está sendo mais bem atendida, e começam a surgir 

novos tipos de materiais e acabamentos. 



No entanto, a gama de materiais utilizados nos móveis do Brasil ainda é mais restrita, se 

comparada à Europa, por exemplo. E esta limitação acaba afetando o design de móveis. 

 

Em nível europeu, isso [a gama de opções de materiais] é muito grande, e pode-se escolher o 
material para se fazer o móvel, e diferenciá-lo bem de outro. Inclusive, as fábricas de aglomerados 
fazem acabamentos especiais para certos volumes. Aqui, ainda não; [...] por mais que se tente fazer 
um móvel popular, a matéria-prima é a mesma... Então, sempre acaba sendo o mesmo móvel. 
Troca-se alguma coisa do visual, mas, em função de se ter a etiqueta de preço pendurada na loja, o 
que vale é a etiqueta de preço (TORRESAN, 2001). [sem grifo no original] 
 

Nos Estados Unidos, o material mais utilizado em móveis de cozinha tem sido a madeira 

maciça, serrada (75%) (ABIMÓVEL / PROMÓVEL , 1999, p. 37). Já o uso da madeira 

aglomerada MDF tem sido bastante limitado (1%), concentrando-se em móveis de categorias 

inferiores 1. 

O MDF foi fabricado pela primeira vez na década de 1960, nos Estados Unidos. Em 

meados da década de 1970, começou a ser produzido na antiga Alemanha Oriental, e, em 1977, 

pela Espanha. No Brasil, O MDF começou a ser importado em 1988, e, em 1997, passou a ser 

produzido no país, onde, desde então, expandiu-se muito o seu uso.2 

As madeiras mais apreciadas pelos norte-americanos, segundo pesquisa realizada em 

19993, são: Cherry (cerejeira), Red Oak (carvalho vermelho), Pine (pinho), Hard Maple (maple 

duro), Mahogany (mogno) e White Oak (carvalho branco) (ver Figura 542). 

Na Europa, costuma-se utilizar madeiras maciças, tais como as de nogueira e tília, por 

exemplo, em fachadas de móveis (ver Figura 543). 

 

                                                        
1 Os móveis dos Estados Unidos podem ser agrupados em quatro categorias básicas: “promotional”, “good”, “better” e 

“best”. O MDF é aplicado em móveis das categorias “promotional” e “good” (ABIMÓVEL / PROMÓVEL, 1999, p. 92). 

2 BNDES / FINAME / BNDESPAR.  MDF – Medium Density Fiberboard. Texto disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/conhecimento/setorial/is_g1_20.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2004. 

3 Pesquisa realizada pela American Walnut Manufacturers Association, Appalachian Hardwood Manufacturers, Inc. e 
Hardwood Plywood & Veneer Association, publicada na Wood Unlimited News, 23 de abril de 1999 (In: ABIMÓVEL / 
PROMÓVEL, 1999, p. 93). 



_____________________________________________________________________________________
______ 
 

  

  
 
FIGURA 2 - FACHADAS DE MÓVEIS DE COZINHA DA MASCO CORP., CABINET GROUP, EM 

MADEIRAS DE: CHERRY (CEREJEIRA), RED OAK (CARVALHO VERMELHO), PINE 
(PINHO) E HARD MAPLE (MAPLE DURO) (EUA, 2004) 
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FIGURA 3 - MÓVEIS DE COZINHA DA SCHMIDT, COM FACHADAS EM: 1) NOGUEIRA MACIÇA E 2) 
TILIA MACIÇA (FRANÇA, 2004) 
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Atualmente, no Brasil, “as chapas de madeira processada/reconstituída - aglomerado e 

Medium Density Fiberboard (MDF) – são as matérias-primas mais utilizadas pela indústria de 

móveis”4 (ver Figuras 544 a 546). 
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FIGURA 4 - DORMITÓRIOS DE CASAL DA RUDNICK (BRASIL, 2004) 
NOTA: Em chapas de aglomerado e mdf revestidas com lâminas de madeira pintadas nas cores 

marfim e tabaco 
_____________________________________________________________________________________
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4 BNDES.  Matérias primas.  Texto disponível em: 

<http://www.abimovel.org.br/panorama/bndes/pn_materiasprimas.htm>. Acesso em: 17 mar. 2004. 



 
  
FIGURA 5 - DORMITÓRIO DE CASAL DA CARRARO (BRASIL, 2004) 
NOTA: Com corpo, portas, tampos, rodapés e frentes de gavetas do roupeiro e da cômoda, e 

almofadas da cama em chapas de aglomerado 
_____________________________________________________________________________________
______ 
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FIGURA 6 - DORMITÓRIOS DE CASAL DA MODUARTE, EM MADEIRA AGLOMERADA E MDF COM 

PINTURA UV NAS CORES MARFIM E MOGNO (BRASIL, 2004) 
FONTE: Disponível em: <http://www.moduarte.com.br/lin_mobiliare.htm#>. Acesso em: 15 mar. 

2004 
_____________________________________________________________________________________
______ 
 

A percepção e a preferência, em termos de materiais e acabamentos, varia entre as 

pessoas, em vista da diversidade cultural. 

A Carraro, por exemplo, tem variado os tipos de acabamentos e materiais dos móveis, 

de acordo com os diferentes perfis de público-alvo aos quais se destinam. Torresan relata que os 

consumidores de móveis populares, por exemplo, geralmente desconhecem os materiais com os 

quais são fabricados os produtos. 

 

Na cozinha popular, o consumidor não conhece o produto em si, em relação ao tipo de madeira, 
aglomerados... Então, hoje, o MDF, simplesmente com uma pintura marrom, passa por madeira. 
Isso tem sido um problema muito forte para a gente aqui, pois, onde se poderiam elaborar produtos 
mais maciços, entra o MDF pintado de cor castanho, como se fosse madeira... (TORRESAN, 2001). 
[sem grifo no original] 
 

O gosto dos norte-americanos pelos móveis envelhecidos e deteriorados, por exemplo, 

tem levado várias empresas a aplicarem técnicas industriais e artesanais para criar efeitos 

especiais, tais como realces em algumas partes dos mesmos (“highlights”), furos de cupim, 

escurecimentos, dentre outros (ver Figuras 547 e 548). 
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FIGURA 7 - OPÇÕES DE ACABAMENTO DE MÓVEIS DE DORMITÓRIOS DA COLEÇÃO “ATTIC 

HEIRLOOMS”, DA BROYHILL FURNITURE INDUSTRIES INC. (EUA, 2004) 
_____________________________________________________________________________________
______ 
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FIGURA 8 - DETALHE DE MÓVEL DE DORMITÓRIO DA BROYHILL FURNITURE INDUSTRIES INC. 

(EUA, 2004) 
_____________________________________________________________________________________
______ 
 

Na Europa, há linhas de móveis com acabamento laqueado (ver Figura 549), que já foi 

moda efêmera no Brasil, durante a década de 19705, mas que, atualmente, não é comum neste 

país. 
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FIGURA 9 - MÓVEIS DE COZINHA DA SCHMIDT, COM FACHADAS EM NOGUEIRA MACIÇA E 

ACABAMENTO LAQUEADO COM POROS ABERTOS (FRANÇA, 2004) 
_____________________________________________________________________________________
______ 
 

                                                        
5 Para maiores esclarecimentos sobre este assunto, ver: Capítulo 5, item 5.2 (p. 231-232) desta tese; SANTOS, M. C. 

L. dos, 1995a. 



Embora, com a abertura de mercado, tenha se ampliado a gama de opções de 

acessórios e tipos de acabamentos para móveis, a mesma continua bastante limitada no Brasil. 

 

Há cinco anos atrás, nós só tínhamos a Plastipar, de bom nível, e acabou! E a gente consome muito. 
Dizíamos: "Vamos desenhar uma coisa, e vocês fazem para a Rudnick". E eles: "Não". E, agora, com os 
importados... Acho que o compromisso deles é desenhar soluções para nós, e não nós desenharmos para 
eles. Mas, o que aconteceu? Com a vinda disso tudo, outras empresas, que faziam fivelas de calçados e 
cintos, pensaram: "Se eles consomem importados, que custam R$12, R$13, então vamos fazer para 
eles!". E assim nasceram empresas como a Alter, por exemplo. E antes, mesmo sendo um bom 
consumidor de plástico, não havia um Cristo que fizesse! E hoje temos mais opções. Antes, por exemplo, 
no esquema de montagem, era só tambor Rotofix. Então, são várias coisas assim. Agora, por exemplo, 
com a moda do cromado, estava atrás de uma tampa cromada, ao invés de preta. O cara tem a matriz e 
tal, e eu liguei para ele e pedi: "Posso pedir cromada?". E ele perguntou: "quantas peças você quer". E eu 
respondi: "cinqüenta, cem", porque não sabemos se o produto vai girar. Então o cara sabe que a moda é o 
cromado, acetinado e tal, mas ele não quer produzir. Eu disse: "Você não precisa vender só para mim, 
mas para muitos...". Mas, não... Então, sou obrigado a por a tampa preta! (TREVISAN, 2001). 
 

A diferença do Brasil, em relação à Europa, em termos de oferta de opções de 

acessórios e tipos de acabamentos para móveis continua grande. “... citando o caso do 

dispositivo de montagem, hoje ele já evoluiu e melhorou realmente. Antes se tinha o Rotofix e 

acabou. Hoje já se tem cinco, ou seis tipos diferentes. Só que, lá fora, têm-se uns cinqüenta. 

Então, é uma diferença brutal”, afirma Rodrigues (2001). “Mesmo no caso do parafuso, a gente 

pede cromado, e não tem. Então, pelo menos o niquelado... E não tem. Então, é difícil ser 

designer no Brasil!”, acrescenta Trevisan (2001). 

 

No Brasil, quando se constrói uma outra linha de metrô, utiliza-se o mesmo banco, a mesma comunicação 
visual. Lá não, na outra estação, tem outro banco. Então, não dá para se comparar. Nós fomos visitar sete 
fábricas de cozinhas de lá. A que menos fabricava corpo, caixa, tinha 12 cores. 
[...] Em cozinhas nós temos só uma caixaria, que é branca, e 6 cores de fachada, e vão entrar mais 
algumas, totalizando 8. E já é difícil de administrar (TREVISAN, 2001). 
 

Há diferenças expressivas entre os móveis estrangeiros e os do Brasil. Embora estas 

diferenças venham se reduzindo nos últimos anos, em vista do maior acesso à tecnologia, ainda 

se encontram presentes, sobretudo em função das desigualdades tecnológicas e da diversidade 

cultural, segundo Rodrigues (2001). 

 

Vêem-se produtos lá fora que nunca, no Brasil, seriam aceitos. [...] A diferença é muito grande. 
Hoje, lá fora, eles têm muita flexibilidade [, em termos de processo produtivo]. E o Brasil agora é 
que está alcançando a produção em grande escala. Talvez, o próximo passo seja a produção em 
pequenas escalas, com essa flexibilidade (RODRIGUES, 2001). [sem grifo no original] 

 

A adoção de certos sistemas em móveis no Brasil tem dependido da importação de 

determinados acessórios, a exemplo do Armário Fênix da Rudnick, cujo sistema de abertura do 



tipo “sanfona” foi desenvolvido a partir da importação de ferragens específicas para tal (ver 

Figura 550). 
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FIGURA 10 - ARMÁRIO FÊNIX DA RUDNICK (AUTORES: HORST NERING E AUZER DE CASTRO 

JUNIOR – ANO: 1995) 
_____________________________________________________________________________________
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A Escriba têm alterado determinados tecidos de revestimentos dos assentos que produz 

sob licença da empresa alemã Wilkhahn, substituindo aqueles originalmente propostos por 

outros nacionais, em vista da maior facilidade de reposição destes últimos, e também a fim de 

reduzir de custos e fornecer cores mais claras para o mercado brasileiro (CALEJO, 2001). 

Cerca de 85% dos materiais utilizados pela Escriba são recicláveis, ou que provêm de 

processos de reciclagem, e todos os componentes plásticos de seus produtos possuem 

identificação, de acordo com a norma internacional que permite a reciclagem pós-uso. E, de 

acordo com Calejo (2001), a empresa não tem utilizado acabamento cromado, por este ser muito 

agressivo ao meio ambiente. 

No desenvolvimento de produtos, é preciso empregar-se materiais e processos 

industriais com responsabilidade, considerando-se as implicações ambientais, sociais, 

econômicas e os requisitos dos produtos. E este cuidado também deve ser tomado no caso de 

trabalhos experimentais, o que, infelizmente, nem sempre ocorre. “Há aqueles que querem 

utilizar os materiais mais inusitados, [...] e, na verdade, o resultado final vagamente remete à 

idéia do produto”, observa Calejo (2001). 

Há uma participação expressiva do arquiteto na seleção e mesmo desenvolvimento de 

móveis. No caso da Escriba, por exemplo, “o arquiteto participa muito do processo de 



especificação dos acabamentos do produto final. [...] o arquiteto escolhe cores, materiais, 

acabamentos, a partir de critérios mais técnicos, e não tão influenciados pela moda”, o que tem 

trazido resultados bastante positivos, segundo Calejo (2001). 

A compreensão e o cuidado, com relação à gestão ambiental, varia entre pessoas de 

culturas distintas, o que tem afetado o design de produtos, em termos de especificação de 

materiais, acabamentos, processos de fabricação, usos e pós-usos, dentre outros aspectos. 

Cabe ressaltar experiências de design de móveis de empresas como a Muji, do Japão, 

que tem buscado desenvolver produtos sustentáveis, com minimização de processos, sem 

acabamentos supérfluos e desperdícios, e cuja linha de produtos inclui modelos fabricados com 

papelão reciclado (ver Figura 551). 
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FIGURA 11 - ESTANTES DA MUJI, COM GAVETAS DE PAPELÃO RECICLADO E ESTRUTURA DE 

TUBOS NAVAIS INDUSTRIAIS; COMPONENTES BÁSICOS (JAPÃO, 2004) 
_____________________________________________________________________________________
______ 
 

A qualidade dos materiais e acabamentos, a resistência e a durabilidade dos móveis têm 

variado entre os vários segmentos de mercado, salientando as desigualdades econômicas e a 

questão da distinção social, que caracteriza a sociedade, como observa Bourdieu (1979; 1983). 

Diante dos problemas de qualidade de móveis, sobretudo populares, que se verifica no 

Brasil, destaca-se o papel do design, no sentido de encontrar alternativas de produtos criativos, 

úteis e honestos, sem elementos supérfluos, acessíveis à sociedade como um todo, na 

perspectiva do desenvolvimento sustentável e da responsabilidade social, levando em conta a 

diversidade cultural dos indivíduos e grupos sociais. 

 


