
 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DOS REQUISITOS DE USO 

 

No setor moveleiro, variam os requisitos de uso dos produtos para usuários com culturas 

distintas, em aspectos tais como: composição de espaços internos, dimensionamento, dispositivos e 

acessórios, divisão de compartimentos, durabilidade, ergonomia (praticidade, conveniência, segurança, 

etc.), gestão ambiental, resistência, sistemas de montagem, dentre outros. 

O dimensionamento dos móveis tem variado entre determinados mercados. Os móveis 

espanhóis e norte-americanos, por exemplo, costumam ter dimensões maiores, comparativamente aos 

brasileiros, refletindo a diversidade cultural, as diferenças de características dos espaços arquitetônicos 

e de legislação, dentre outros fatores (ver Tabelas 15 a 17). 

 

Nos Estados Unidos, eles têm quarto de vestir, mas entram camiseiros, gavetas, camas, cômodos, criados... O 
quarto, mais ou menos, já tem um estilo. Nos Estados Unidos existem fábricas de casas pré-fabricadas, que 
são standard também, cujas dimensões são amplas. Normalmente têm dois pisos, sendo um para dormitórios. 
Então, realmente os móveis de lá têm dimensões boas e são bem aproveitados. Aqui, não. No mercado 
brasileiro, às vezes tem que se fazer até porta de correr para as pessoas poderem passar no quarto. Não 
dá para se fazer porta de abrir normal (TORRESAN, 2001). [sem grifo no original] 
 



 

TABELA 1 - DIMENSÕES DE CAMAS DE CASAL DAS EMPRESAS: MÓVEIS CARRARO S.A. (BRASIL, 
2004), MÓVEIS RUDNICK S.A., KIMBALL HOME FURNISHINGS (EUA, 2004) E ISAMIYA INC. 
LTD (JAPÃO, 2004)  

 

Dimensões (mm) Camas de Casal da 
Móveis CARRARO 

S.A. 

(BRASIL) 

Camas de Casal da 
Móveis RUDNICK 

S.A. 

(BRASIL) 

Camas de Casal da 
KIMBALL Home 
Furnishings 

(EUA) 

Camas de Casal da 
ISAMIYA     Inc. Ltd. 

(JAPÃO) 

Altura 1050 900 / 920 / 940 / 
1040 

1371,60 / 1422,40 / 
1498,60 / 1905,50 

180* / 700 / 720 / 
740 

Largura 1460 / 1470 / 1600 1400 / 1460 / 1470 / 
1510 / 1600 / 1660 / 

2400 

1625,60 / 1651 / 
1727,20 / 1752,60 / 
2057,40 / 2159 

1650 

Profundidade 1960 1900 / 2000 / 2070 / 
2080 

2209,80 / 2184,40 / 
2260,60 / 2286 / 

2311,40 / 2336,80 / 
2423 / 2438,40 / 

2969,20 

2060 

 
FONTE: Elaborado por Maristela M. ONO, a partir de dados disponíveis em: Catálogos da 

CARRARO MÓVEIS S.A.; Catálogos da MÓVEIS RUDNICK S.A.; 
<http://www.kimballhome.com>; <http://www.isam-net.co.jp>. Acesso em: 12 mar. 2004 

NOTA: * Cama sem cabeceira 
 

 

TABELA 2 - PROFUNDIDADES DE ROUPEIROS DAS EMPRESAS: MÓVEIS CARRARO S.A. (BRASIL, 
2004), MÓVEIS RUDNICK S.A., KIMBALL HOME FURNISHINGS E RIVERSIDE FURNITURE 
(EUA, 2004)  

 

Dimensões 
(mm) 

Roupeiros da 
Móveis 

CARRARO S.A. 

(BRASIL) 

Roupeiros da 
Móveis 

RUDNICK S.A. 

(BRASIL) 

Roupeiros da 
KIMBALL Home 
Furnishings 

(EUA) 

Roupeiros da 
RIVERSIDE 
Furniture 

(EUA) 

Roupeiros da 
ISAMIYA Inc. 

Ltd. 

(JAPÃO) 

Profundidade 463 / 465 / 475 / 
477 / 478 / 541 / 

550 

510* / 520* / 
550* 

520** / 610** 

609,60 / 635 609,60 / 615,95 
/ 660,40 

610 / 625 

 
FONTE: Elaborado por Maristela M. ONO, a partir de dados disponíveis em: Catálogos da 

CARRARO MÓVEIS S.A.; Catálogos da MÓVEIS RUDNICK S.A.; 
<http://www.alpesmoveis.com.br/>; <http://www.kimballhome.com>; <http://www.riverside-
furniture.com>; <http://www.isam-net.co.jp>. Acesso em: 12 mar. 2004 

NOTA: * Profundidades de roupeiros da marca Alpes; ** Profundidades de roupeiros da marca 
Rudnick 

 

 

 TABELA 3 - DIMENSÕES DE CADEIRAS DAS EMPRESAS: METALÚRGICA BERTOLINI LTDA, MÓVEIS 
RUDNICK S.A., KIMBALL HOME FURNISHINGS E THOMASVILLE FURNITURE (EUA, 2004)  

 



 

Dimensões (mm) Cadeiras da 
Metalúrgica 

BERTOLINI Ltda 

(BRASIL) 

Cadeiras da Móveis 
RUDNICK S.A. 

(BRASIL) 

Cadeiras da 
KIMBALL Home 
Furnishings 

(EUA) 

Cadeira da 
THOMASVILLE 

Furniture Industries 
Inc. 

(EUA) 

Altura 850 / 865 1000 / 1040 / 1080 1168,4 1020 

Largura 405 / 500 450 / 465 / 470 558,80 550 

Profundidade 415 / 480 500 / 700 558,80 600 

 
FONTE: Elaborado por Maristela M. ONO, a partir de dados disponíveis em: Catálogo da 

METALÚRGICA BERTOLINI LTDA; <http://www.kimballhome.com>; 
<http://www.thomasville.com>. Acesso em: 12 mar. 2004 

NOTA: Cadeiras sem braços 
 

 

Em parte pela concorrência entre empresas, com base na redução de preços, e também pela 

inexistência de normas mais específicas que estabeleçam dimensionamentos mínimos para os móveis, 

verificam-se, no Brasil, casos de redução exagerada de medidas utilizadas. 

 

... a gente ou os concorrentes normalmente acabam reduzindo os móveis, para ter preços melhores de 
venda. Hoje se tem roupeiro com 45 cm de profundidade, onde não cabe um cabide dentro! O normal de 
um roupeiro é 60 cm, e estão cada vez reduzindo mais. As portas de 60 já estão com 30 cm. Uma porta de 
roupeiro antiga equivale a duas de hoje (TORRESAN, 2001). [sem grifo no original] 
 

Há casos em que se tem uma regulação mais rígida, como nos Estados Unidos, por exemplo, 

onde a legislação “não permite que se faça um roupeiro com 45 cm de profundidade, ou uma cômoda 

com menos de 50 cm de profundidade. As gavetas têm que estar sobre rodízios...”, observa Torresan 

(2001).  

No Japão, o dimensionamento dos espaços e elementos arquitetônicos, baseia-se em múltiplos 

e submúltiplos do antigo sistema de medida padrão, denominado “Kanejaku”, proveniente da China. 

Este sistema possui três unidades básicas de medida: o “Shaku”, o “Sun” e o “Ken”, sendo que um 

“Shaku” possui aproximadamente 30,030 cm245. As portas simples possuem 90 cm de largura, e as 

duplas 180 cm. O módulo básico do “tatami” japonês possui 90 x 180 cm e a “sala de tatami” possui 

tradicionalmente 180 cm de altura. Outros elementos, tais como a folha padrão de compensado, por 

exemplo, possui 90 x 180 cm. Tal característica acaba se refletindo também no design de móveis deste 

país, influenciando seu dimensionamento e composição, que incorporam a modularização (ver Figura 

459). 

                                                        
245 In: KANSAI INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS PROMOTION OFFICE.  Measures in Japanese architecture.  

Disponível em: <http://www.kippo.or.jp/culture/build/measure_e.htm>. Acesso em: 19 mar. 2004. 



 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 1 - SALA DE JANTAR DA ISAMIYA INC. LTD. (JAPÃO, 2004) 

NOTA: Dimensões da mesa: largura: 180 cm, profundidade: 90 cm, altura: 35 cm; dimensões dos 
assentos: largura: 60 cm, profundidade: 63 cm, altura: 38 cm 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Os requisitos de uso dos móveis, quanto à ergonomia, variam entre determinados mercados. 

 No Japão, por exemplo, o hábito das pessoas se sentarem junto ao chão tem levado ao 

desenvolvimento de móveis com alturas adequadas para tal (ver Figura 459). 

O grau de exigência, em relação à segurança dos móveis, varia entre pessoas de culturas 

distintas. 

“... comparando-se o Brasil com a Europa, por exemplo, eles têm um compromisso muito mais 

forte com a lei. Se uma pessoa, por exemplo, cai e quebra a perna, se paga por isso. E aqui não se 

paga. Aqui se faz meia nota, se vende sem nota...”, observa Trevisan (2001).  

Há o caso do uso do vidro temperado, sobre o qual existem leis que regem em questões de 

segurança, mas que as empresas moveleiras não as costumam seguir no Brasil.  

 

... Se, digamos, uma pessoa se machucar, pode até correr um processo e pagar-se uma pequena 
indenização. Mas, lá fora, não. Lá fora, a exigência é muito grande. [...] Lá fora, fazem inúmeros testes, 
antes de colocar uma cadeira no mercado. Aqui, normalmente as empresas fazem o protótipo, fotografam 
e vão colocando a cadeira no mercado, sem fazer teste nenhum (RODRIGUES, 2001). [sem grifo no original] 
 

Na Inglaterra, há duas normas com relação à segurança de vidros em móveis em geral: BS 

7449 (segurança do vidro nos armários) e BS 7376 (segurança do vidro nas mesas e carrinhos), e os 

móveis de cozinha são atualmente controlados pela norma européia EN 1153, “que especifica que 

qualquer vidro entre 900 mm do chão dever ser vidro de segurança ou vidro testado contra impactos” 

(AITKENHEAD , 2002, p. 80). 

A Escriba, que atua no segmento de móveis para escritório, foi obrigada a seguir normas 

internacionais de segurança, em virtude de sua atuação no mercado externo. A empresa precisou 



 

solicitar o “Selo UL”246, dos Estados Unidos, que homologa produtos sobre itens de segurança. E o 

sistema DIN tem influenciado muito o dimensionamento de seus móveis (CALEJO, 2001).  

O maior grau de exigência dos consumidores quanto à qualidade dos móveis, por parte do 

mercado europeu, tem levado as empresas a informarem-nos sobre os ensaios de qualidade a que são 

submetidos os produtos, tais como os de resistência estrutural, segurança, acabamento e resistência 

superficial, especificações e características funcionais, dentre outros (ver Figura 460). 

A empresa moveleira espanhola Hermanos Vaquer S.A., por exemplo, traz as seguintes 

informações sobre os padrões de qualidade de seus produtos, em seu ambiente de interface gráfica na 

Internet: 

 

A qualidade dos produtos de Hermanos Vaquer S.A. vem avalizada pela etiqueta de qualidade da AIDIMA 
(Instituto Tecnológico del Mueble y Afines). Todos os nossos artefatos superaram satisfatoriamente os requisitos 
exigidos para a concessão da E.C.C (Etiqueta de Calidad Controlada), segundo normas UNE: controle dos 
produtos acabados sobre matérias primas e de nosso sistema organizacional de produção. 
Ensaios:  Resistência estrutural, armários e similares: UNE 11016; Requisitos de segurança de móveis: UNE EN 
1727; Acabamento de móveis de madeira. Resistência superficial: UNE 11019;  Especificações e características 
funcionais, armários: UNE 11023; Resistência estrutural, camas: UNE EN 1725. 
Com o objetivo de alcançar a maior eficiência, Hermanos Vaquer S.A. conta com um Departamento de Controle 
de Qualidade, que busca assegurar a satisfação dos consumidores. 
Hermanos Vaquer está comprometida ativamente com a conservação do meio ambiente e por este encontra-se 
vinculado ao sistema integrado de gestão de caixas e resíduos de caixas de ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.247 
(ver Figura 460) 
 

                                                        
246 A sigla UL refere-se a “Underwriters Laboratories Inc.”, organização fundada em 1894, independente, não-lucrativa, para 

teste e certificação de segurança de produtos (Informação disponível em: <http://www.ul.com/about/index.html>. Acesso em: 15 mar. 
2004). 

247 Disponível em: <http://www.hermanosvaquer.com/>. Acesso em: 14 mar. 2004. 

 



 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 2 - PÁGINA DA EMPRESA MOVELEIRA HERMANOS VAQUER S.A. NA INTERNET, COM 

INFORMAÇÕES SOBRE OS ENSAIOS DE QUALIDADE A QUE SÃO SUBMETIDOS SEUS 
PRODUTOS (ESPANHA, 2004) 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Informações mais detalhadas sobre testes de qualidade, como se observa no exemplo anterior, 

não têm sido prestadas pelas empresas brasileiras de móveis aos consumidores. 

De acordo com a ABIMÓVEL / PROMÓVEL (1999), uma das falhas apontadas pelos 

consultores americanos, em relação aos móveis brasileiros, refere-se ao encosto das cadeiras, que 

deveriam possuir ângulos ergonomicamente corretos.  

Segundo Calejo (2001), a Escriba foi obrigada a solicitar para seus produtos, em vista de sua 

atuação no mercado externo, o “Selo UL”, homologado por um laboratório dos Estados Unidos.  Para 

tanto, foi necessária a vinda de técnicos norte-americanos, que permaneceram na empresa durante um 

certo período. 

Os Estados Unidos possuem normas de embalagens mais rígidas, comparativamente ao 

Brasil, porque lá há lojas que entregam a mercadoria através do correio, o que não costuma ocorrer 

neste país, onde as lojas geralmente utilizam transportadora própria ou terceirizada para as entregas. 

Outro exemplo de implicações da diversidade cultural nos requisitos de uso dos móveis é o 

sistema de montagem dos mesmos. Enquanto que, nos Estados Unidos, Japão e Europa, o sistema 

“monte você mesmo” (Ready-to-Assemble (RTA) = Self Assembly) já se encontra relativamente bem 

difundido, a sua assimilação tem sido lenta e ainda bastante restrita no Brasil. 



 

 

Lá [nos Estados Unidos], praticamente a família compra peças de móveis e acaba fazendo como passatempo, no 
fim de semana. O nível das pessoas é bem diferente, assim como na Europa. É o "compre e monte". Compra-se 
prateleira, o tampo da cozinha, e se monta muita coisa em casa, em fins de semana. Então, o mercado é 
diferente. Aqui tem alguma coisa disso. A Tok Stok está começando nisso daí e a Wall Mart também, e em 
algumas lojas grandes de São Paulo já tem alguma coisa, mas muito pouco. Está começando no Brasil, mas muito 
lentamente (TORRESAN, 2001). 
 

Vale lembrar a experiência da poltrona da linha de móveis “Peg Lev” (ver Figura 136), 

desenvolvida por Michael Arnoult, em 1972, com base no conceito “monte você mesmo”, que não 

obteve o sucesso comercial no Brasil, sobretudo pela baixa absorção deste tipo de sistema de 

montagem pelas pessoas deste país. 

Várias empresas norte-americanas, japonesas e européias têm comercializado móveis do tipo 

“monte você mesmo” (ver Figuras 461 a 463). 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 3 - MESA DE COMPUTADOR E ESTANTE DA MARKS & SPENCER, DO TIPO “MONTE VOCÊ 

MESMO” (INGLATERRA, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 4 - CAMA DE CASAL E CÔMODA DA ARGOS, DO TIPO “MONTE VOCÊ MESMO” (INGLATERRA, 

2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 



 

 
 
FIGURA 5 - ARMÁRIO GUARDA-LOUÇA E CÔMODA DA MUJI, DO TIPO “MONTE VOCÊ MESMO” (JAPÃO, 

2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Nos centros urbanos, os norte-americanos preferem receber os móveis já montados, para não 

perderem seu tempo livre e não terem que gastar com mão-de-obra, dentre outros fatores.  

No Brasil, por sua vez, os móveis são geralmente transportados desmontados e montados por 

montadores nos locais de entrega. 

A capacitação dos montadores de móveis também tem influenciado o design dos mesmos. No 

Brasil, por exemplo, o sistema de montagem dos móveis tem que ser o mais simples possível, em vista 

falta de instrução e capacitação profissional da maioria de seus montadores. 

 

... no caso do móvel brasileiro, tem que se estudar um sistema de montagem muito bom, porque, 
normalmente, as pessoas que montam não são nem alfabetizadas, e não resolve fazer um esquema de 
montagem, nem escrever, porque eles nem sequer lêem. Eles vão no intuito e vão fazendo... Então, o 
estudo do móvel é bem complicado. Já na Europa, não. Na Europa está escrito que tem que se usar 
determinado parafuso, e é o que eles usam. E aqui, não. O montador faz o que acha que deve ser feito 
(TORRESAN, 2001). [sem grifo no original] 
 

Variam os componentes e acessórios dos móveis entre mercados diversos. 

No Brasil, as cozinhas industrializadas em geral oferecem menos acessórios, 

comparativamente às européias.  

Na Alemanha, onde as pessoas são exigentes, em relação à gestão ambiental e à ergonomia, 

os móveis de cozinha possuem vários dispositivos facilitadores das atividades de trabalho (ver Figura 

464). 

 



 

___________________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 6 - MÓDULO COM GABINETES PARA SEPARAÇÃO DE LIXO E MÓDULO QUE SE DESLOCA 

PARA FORA E GIRA 170º, DE ARMÁRIO DE COZINHA DA NOBILIA INTERNATIONAL 
(ALEMANHA, 2004) 

___________________________________________________________________________________________ 
 

A divisão de compartimentos dos móveis varia entre determinados mercados, em vista da 

diversidade cultural. Um exemplo disto é a subdivisão interna dos roupeiros brasileiros e espanhóis, 

que se diferenciam entre si, em vista dos hábitos de uso (ver Figura 465). 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 7 - INTERIOR DE UM ROUPEIRO DE 4 PORTAS DA CARRARO (BRASIL, 2004) E INTERIOR DE 

UM ROUPEIRO DE 4 PORTAS DA HERMANOS VAQUER (ESPANHA, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Os roupeiros e cômodas norte-americanos também apresentam subdivisões distintas, em 

relação aos modelos comumente encontrados no Brasil (ver Figuras 466 a 472). 

 



 

___________________________________________________________________________________________ 
 

    
 

 
  

FIGURA 8 - ROUPEIROS DA CARRARO (BRASIL, 2004 E 2001) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
FIGURA 9 - LINHA DE CÔMODAS DA CARRARO (BRASIL, 2001) 
___________________________________________________________________________________________ 



 

___________________________________________________________________________________________ 
 

  
 
FIGURA 10 - DORMITÓRIO DA CARRARO (BRASIL, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

  
 
FIGURA 11 - DORMITÓRIO “PLUS” DA RUDNICK E INTERIOR DE ROUPEIRO DE 6 PORTAS (BRASIL, 2001) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

   
 
 
FIGURA 12 - ROUPEIROS DA KIMBALL HOME FURNISHINGS (EUA, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 



 

___________________________________________________________________________________________ 
 

   
 
FIGURA 13 - CÔMODAS DA KIMBALL HOME FURNISHINGS (EUA, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

  
  

 
 
FIGURA 14 - PENTEADEIRAS DA KIMBALL HOME FURNISHINGS (EUA, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

A diversidade de hábitos culturais reflete-se na configuração dos móveis e modos de uso dos 

mesmos pelas sociedades.  

Há, nos Estados Unidos, armários que servem tanto como roupeiros como suportes para TV, 

diferentemente do Brasil, onde este tipo de associação de funções não costuma ocorrer (ver Figura 

473). 

 



 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
FIGURA 15 - PÁGINAS DA RIVERSIDE FURNITURE NA INTERNET, MOSTRANDO ARMÁRIO MULTI-USO - 

ROUPEIRO / SUPORTE DE TV  (EUA, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Outro exemplo de característica cultural norte-americana, que se reflete no design de móveis, é 

que “móvel de banheiro lá é móvel de banheiro (ver Figura 474). Aqui [no Brasil] se usa o mesmo 

móvel de banheiro em áreas de serviço e talvez até em cozinha”, observa Torresan (2001). 

 



 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 16 - MÓVEIS PARA BANHEIRO DA CARRARO, EXPORTADOS PARA OS ESTADOS UNIDOS (2001) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Os norte-americanos têm o hábito de trabalhar eles próprios no jardim de suas residências, 

onde costumam reunir-se em família e entre amigos, o que já não é tão comum no Brasil e na Europa. 

Em vista disto, eles consomem muito mais equipamentos e móveis de jardim, comparativamente aos 

brasileiros e europeus. 

 

... mesmo mais para o Norte dos Estados Unidos, em dias de sol, não interessa nem se está frio; eles vão para o 
jardim, comem no jardim e se reúnem no jardim. Gostam do sol e, para eles, o jardim faz parte da casa. Já nós 
temos um jardim em frente da casa, umas florzinhas, a grama, e acabou. Lá [nos Estados Unidos], não. Eles 
fazem a casa mais na frente e atrás aproveitam muito bem. Aproveitam para convidar os amigos. [...] E o móvel de 
jardim hoje já é bastante disputado, inclusive em design e qualidade. É claro que esse móvel tem que ser 
resistente, porque fica lá fora, na neve, nas intempéries... Lá também existe muito design. Hoje, até uma 
partezinha de madeira que esconde o vaso, para eles é decoração. Como aquela treliça para segurar trepadeiras, 
tudo é fabricado e tem uma venda muito boa. Cercas, normalmente eles não usam lá, mas, como detalhe de 
decoração, sim. Então, tudo isso está muito desenvolvido nos Estados Unidos, assim como na Europa. Só que na 
Europa isso não é tão forte como nos Estados Unidos, mesmo porque nos Estados Unidos o inverno é menor do 
que na Europa, onde o pessoal é mais família, mais dentro de casa. O sistema americano é bem diferente do 
europeu (TORRESAN, 2001). 
 

Nos Estados Unidos, há lojas e departamentos especializados em jardim, que comercializam 

vários tipos de produtos, incluindo-se móveis. No Brasil, por outro lado, este segmento ainda se 

encontra incipiente e muito fraco. 

As características de modularização e compartimentação se encontram muito presentes no 

mobiliário japonês, a exemplo dos roupeiros, que possuem espaços separados para camisas, gravatas 

e outros vestuários (ver Figura 475). 

 



 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 17 - PÁGINA DA ISAMIYA CO.,LTD. NA INTERNET, MOSTRANDO ROUPEIRO E DETALHES DE 

GAVETAS PARA GRAVATAS, CAMISAS E OUTRAS ROUPAS; MÓDULO DE ROUPEIRO 
(JAPÃO, 2004) 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Os requisitos de uso de móveis para cozinha também refletem as diferenças de hábitos 

culturais existentes entre as sociedades.  

No Brasil, as cozinhas são mais valorizadas em seu uso cotidiano, comparativamente aos 

Estados Unidos, segundo TORRESAN. 

 

Hoje, no Brasil, uma cozinha é uma sala de visita, nas classes média e média baixa. As pessoas, 
basicamente, ficam na cozinha. E mesmo as visitam ficam na cozinha. Então, elas gastam mais dinheiro em 
móveis de cozinha. Já nos Estados Unidos, por exemplo, o uso da cozinha é rápido. Ela é muito pequena, porque 
eles têm o microondas e o essencial para comprar a comida congelada no supermercado, e nela chegar, 
esquentar e comer. Já a sala de estar, nos Estados Unidos, é bem maior. E aqui é o inverso: a cozinha é maior e 
a sala de estar é menor. 
O Brasil tem diversas raças; é uma miscelânea de raças, e cada raça tem seu gosto. Mas, a predominância 
maior é mais européia. Então, a cozinha é maior. [...Já] nos Estados Unidos, não. Lá é uma área de serviço 
mesmo. [...] No Brasil, já se senta e se fala na cozinha. A área de estar ficou praticamente na cozinha. E as 
fábricas de cozinha têm uma venda muito boa, e as pessoas já estão escolhendo lojas que planejam móveis, 
enquanto que, em outros tipos de móveis, como os nossos, só determinados tipos de segmentos são planejados. 
O resto é preço. Eles dizem o seguinte: "Na cozinha, eu recebo visita. No quarto, posso ter até a cama no chão. 
Ponho o colchão no chão...". Na cozinha, como se recebe visita, o móvel é planejado, e normalmente gastam 2, 3, 
4 mil reais em uma cozinha, mas não gastam 500 reais em um quarto (TORRESAN, 2001). [sem grifo no original] 
 

A mobília de cozinha tem sido a prioridade, na ordem de compra no Brasil. Em segundo lugar, 

vem o dormitório de casal, e, em terceiro lugar, a sala de estar. 



 

 

A primeira coisa que a pessoa compra é a cozinha. [...] Sem isso, tem gente que não se muda. Tem gente que 
tem uma casa menor, e construiu a maior, com esforço e tal, e não se muda se não tiver a cozinha bonita, certa, 
do sonho. Mas, a pessoa se muda se tiver um colchão no chão. Então, a cozinha é a primeira, e a segunda é 
mais o dormitório de casal, e a terceira é a mobília de estar, principalmente a estante para a televisão, e a 
última coisa é o estofado (TREVISAN, 2001). 
 

Há, no Brasil, móveis específicos para bar (ver Figura 476) para residências, apesar de que, 

com as transformações da sociedade, no perfil da população e modos de vida, o uso e a produção 

industrializada deste tipo de móvel decresceu consideravelmente no país. 

Na Espanha, geralmente o bar para residências encontra-se conjugado à estante de sala de 

estar (ver Figura 477). 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 18 - BAR DA RUDNICK (BRASIL, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
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FIGURA 19 - DETALHES DE BARES CONJUGADOS A ESTANTES, DA LINHA “MOBILIARIO CLÁSSICO”, DA 

PUCHADES MOBILIARIO (ESPANHA, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

E, nos Estados Unidos, há pequenos armários de vinho para salas de visitas (ver Figura 478). 



 

 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 20 - ARMÁRIO DE VINHOS PARA SALA DE VISITAS (“HOSPITALITY WINE CABINET”) DA KIMBALL 

HOME (EUA, 2004) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 Observa-se, ao longo da história, que o design de móveis tem apresentado vários pontos de 

convergência com a arquitetura, no que tange aos requisitos principalmente simbólicos e de uso, 

embora, em muitos casos, apresentem divergências, em termos de linguagem. 

A inter-relação entre o móvel e a arquitetura encontra-se presente também na hierarquização 

social que os móveis assumem no cotidiano da sociedade, nos espaços arquitetônicos, cuja concepção 

revela, a exemplo das residências, “... uma tradição intrínseca, um sentido de permanência na 

setorização, inclusive em valores segregacionistas” (VERÍSSIMO; BITTAR, 1999, p. 19), apesar da 

dinâmica das transformações sofridas na sociedade e na cultura material ao longo do tempo.  

As modificações na arquitetura das habitações248, espaços de trabalho e lazer, decorrentes das 

transformações da sociedade, no perfil da população e modos de vida, que incluem, por exemplo, os 

divórcios, as mudanças de locais de moradia, em função do trabalho e das condições econômicas, têm 

trazido implicações significativas ao design de móveis. (ver Figura 479) 

 

Nós seguimos muito a construção civil, conforme o segmento de mercado. [...] hoje, o apartamento está 
muito reduzido, e temos que fazer móveis que se adaptem a isso, e até com multiversatilidade. Tem que ser 
versátil para isso. Às vezes, temos que fazer uma estante que vira cristaleira, rack para o som, e que tenha 
espaço para o computador. Então, isso está se misturando muito, em função das dimensões da construção civil. 
E, pela própria pressão do mercado, a gente está sempre em constante mudança aqui dentro.  
... o número de divórcios também é muito grande, e as separações acabam formando dois apartamentos, bem 
diferentes do que se tinha anteriormente. São apartamentos menores, com móveis mais práticos. Isto é muito 
forte no Brasil. Existe também outro problema comum no Brasil, que é o seguinte: as pessoas de certo poder 
aquisitivo estão morando fora da cidade, e têm um apartamento alugado, pequeno, no centro da cidade, onde vêm 

                                                        
248 Este assunto não está sendo focalizado nesta pesquisa e não se encontra nela aprofundado. Para maiores esclarecimentos 

sobre o tema, ver: TRAMONTANO, 1993; _____.  Habitação, hábitos e habitantes: tendências contemporâneas metropolitanas.  Artigo 
disponível em: <http://www.eesc.usp.br/nomads/livraria_artigos_online_habitos_habitantes.htm>. Acesso em: 20 abr. 2004; 
TRAMONTANO; VILLA, 2000; dentre outros. 



 

para trabalhar durante a semana. No final de semana vão morar fora. [...] E também existe, por problemas em 
função de emprego, a pessoa que está sendo demitida, ou que está sendo transferida pela fábrica para outro 
local, e que tem que ir para outra cidade, o que está muito forte aqui no Brasil. Outra coisa forte no Brasil, além 
disso, é que a pessoa acaba vendendo o apartamento grande, porque está custando caro, e comprando um 
menor. E, então, a pessoa compra os móveis novamente. Estão se adaptando às dimensões menores mesmo as 
pessoas da classe média alta. Não têm mais apartamentos de 600 m2.  Para elas, 250 m2 já está bom 
(TORRESAN, 2001). 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

     
 
FIGURA 21 - ESTANTE - COM CRISTALEIRA, PORTA-CDS, RACK PARA SOM, TV E DVD – E MÓVEL DE 

ESCRITÓRIO RESIDENCIAL (HOME OFFICE) – COM MESA PARA COMPUTADOR E 
ESTANTES PARA IMPRESSORA, SCANNER, APARELHO DE SOM E LIVROS - DA RUDNICK 
(BRASIL, 2003) 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Os móveis de sala de jantar e de bar decresceram em grau de importância, porque as pessoas 

em geral recebem menos visitas em suas residências ultimamente.  

 

Antigamente se fazia noivado em casa, festa em casa, aniversário... Quem não se lembra da casa do pai e da 
mãe cheia de parentes e tal. E hoje a gente leva, como eu, faço na associação da Rudnick, ou em outra, pago lá 
dez reais para limpar tudo, e pronto! Então, não levo para casa a família, e, assim, não preciso de sala de jantar 
(TREVISAN, 2001). 
 

Assim como variam os espaços arquitetônicos, em termos de linguagem, dimensionamento, 

comunicação, tecnologia da construção, organização, sendo uns mais, e outros menos flexíveis, 

também os móveis precisam adequar-se às necessidades e anseios das pessoas, destacando-se a 

importância do desenvolvimento contínuo e aprofundado de pesquisas sobre o perfil e os modos de 

vida da sociedade.  

Trevisan relata o caso do redesenho de um móvel da Rudnick, que não obteve sucesso no 

mercado, devido à falta de uma pesquisa prévia de mercado mais acurada. 

 



 

Tem coisas, [...] que temos quase certeza de que serão um sucesso. Tínhamos uma sala famosa [, a San Marino], 
por exemplo, que tinha nove anos de mercado (isso há 8 anos atrás) e pediu-se para substituí-la, porque todo 
mundo, inclusive empresas da região, já a tinham copiado. Como se viu que as pessoas gostavam de porta curva, 
desenhei um móvel totalmente diferente, mas com o mesmo impacto formal (do espelho, da mesa, da cadeira). 
Mas, quando olhávamos um e outro, dava para dar um novo nome ao móvel redesenhado. Tinha as mesmas 
dimensões, mas quando a primeira série foi para o mercado, não foi..., não foi..., e eu não conseguia acreditar. E o 
gerente, então, disse: Vá para São Paulo ver o que está acontecendo. Então, eu fui conversar com os 
vendedores: "Por que a San Marino continua vendendo? Porque vocês já estão acostumados a vendê-la e já 
sabem que o cliente gosta dela? E por que é que a Inglesa não está vendendo?". E um vendedor respondeu: "O 
que o pessoal diz é que o brasileiro tem criança, e a quina é viva e o da outra linha é curva". E na cadeira havia 
entrado a moda do espaldar, que hoje é estofada, e eu inventei de por estofado no encosto e de fazê-lo mais 
quadrado [no modelo de sala Inglesa]. E a mesa antiga tinha um chanfrado, e eles gostavam dela, porque 
ninguém batia nela. Então, depois de visitar umas oito lojas, eu concluí que esse vendedor havia matado a 
charada. Um vendedor e uma vendedora falaram que o que acontecia era que eles gostavam da arca e queriam 
mostrá-la ao consumidor, mas achavam que a cadeira atrapalhava a visão da arca. Então, eu tive que voltar a por 
ripado na cadeira, do qual já estava enjoado, e tive que voltar a pôr o tampo chanfrado na mesa (TREVISAN, 
2001) (ver Figura 480). 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
FIGURA 22 - SALA DE JANTAR “INGLESA” DA RUDNICK (BRASIL, 1994) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Salienta-se, portanto a necessidade de se direcionar mais o design aos usuários e contextos 

em que vivem, a fim de cumprir as funções requeridas. 

 

Não é mais possível desenvolver, conceber e realizar idéias em laboratório, só dentro de estúdios. Hoje, é 
muito fácil se ter acesso à tecnologia, a informações, a tudo que se precisa para projetar um produto, e realizá-lo 
quase sem contato com quem vai usá-lo. [...] hoje os designers e os arquitetos precisam estar muito mais 
voltados para o usuário e para os ambientes em que as pessoas vivem. Os objetos não precisam ser 
geniais, no sentido naïf, fraco do termo. Os produtos precisam ser bons e cumprir o que se espera deles 
(CALEJO, 2001). [sem grifo no original] 
O design de mobiliário das empresas em geral atuantes no Brasil tem sido desenvolvido com 

uma abordagem mais genérica, em âmbito nacional, com base, principalmente, nos mercados das 

regiões Sul e Sudeste, apesar da grande diversidade cultural existente entre suas regiões. Não há, por 



 

exemplo, no caso da Rudnick, móveis desenvolvidos especificamente para a região Nordeste do Brasil. 

A Entrevistada “AD”, Designer desta empresa, relata: 

 

... nós aqui [da Rudnick] ainda não conseguimos fazer uma pesquisa, por exemplo, lá no Nordeste, para 
desenvolvermos um móvel que tenha mais a ver com o que eles estão sentindo e precisando lá, porque 
tem diferenças de clima, de comportamento... A gente ainda não conseguiu fazer isso, e, então, fica muito 
ainda com uma visão do que o Sul e o Sudeste estão querendo (ENTREVISTADA “AD”). [sem grifo no 
original] 
 

Um dos fatores que tem dificultado o desenvolvimento de produtos mais específicos para os 

mercados locais tem sido a falta de flexibilização do sistema produtivo. 

 

No Nordeste, por exemplo, trabalha-se muito com móveis com pezinhos, porque, até pelo fato de ser muito 
quente, eles têm e lavam o piso de cerâmica. E, já com rodapé, a gente tem algumas dificuldades. Apesar 
disso, nós vendemos o mesmo produto que é vendido no Rio Grande do Sul em Manaus, porque também 
o mercado é muito grande no Brasil. É claro que poderíamos estar atendendo um mercado muito maior, só 
que teríamos que estar desenvolvendo produtos específicos para esses mercados. Então, vem a questão 
da flexibilidade de produção. Como as fábricas não são tão flexíveis, então... (RODRIGUES, 2001) [sem grifo 
no original] 
 

A maioria das empresas tem trabalhado com linhas de produtos direcionadas a determinados 

segmentos de mercado, com o emprego de plataformas básicas, variando componentes, cores e 

acessórios. 

 

No Brasil, o mercado, por regiões, tem características distintas. Está segmentado de uma forma bem 
típica. O produto varia para cada segmento, em termos de cor (que, para cada segmento é diferente). Os 
materiais, de forma geral, são os mesmos. Têm a mesma base. Variam mais na parte de acessórios e 
complementos.  
O mercado do Sul pede produtos mais aconchegantes, até em função da própria temperatura. 
Mas, [...] pela característica da nossa empresa, nós não podemos nos ater a um determinado nicho, a uma 
determinada característica regional. Então, temos realmente que fazer uma síntese de tudo isso e colocar 
no produto.  
No exemplo dos pés, às vezes tem produtos que teriam que ir com pés, e nós não colocamos. Infelizmente, a 
gente tem que colocar rodapé, porque é o que as outras regiões pedem. E isso é uma característica bem típica. 
A questão das dimensões dos móveis também é bem característico por região. No Rio de Janeiro pedem muitas 
mesas menores, do tipo 1 por 1m. Já outras regiões pedem mesas maiores. Variam até os nomes dos produtos, 
como, por exemplo, a "sala de jantar", que em algumas regiões chamam de "varanda", principalmente no 
Nordeste. E as características dos produtos também variam.  
Que bom se a gente pudesse realmente fazer um desenho por região! Isso seria o ideal, até falando como 
designer. Mas, falando como empresa, tem as limitações (RODRIGUES, 2001). [sem grifo no original] 
 

Pesquisas de mercado demonstram que nem sempre o uso planejado para um determinado 

produto é aquele que se tem na prática. Rodrigues relata experiências da Rudnick, que confirmam este 

fato. 

 



 

Muitas vezes nós desenvolvemos um produto para um determinado uso, para um determinado 
consumidor, e depois vemos situações totalmente opostas às que foram previstas. 
Fizemos uma pesquisa através de todos os nossos vendedores, que foram nas casas de consumidores, para 
fotografar situações de uso, sem aviso prévio, para que as pessoas não arrumassem. E, no dia-a-dia, a gente 
acabou encontrando situações bem diferentes das previstas. Em um exemplo, o consumidor usou a área de 
cabides para guardar cobertores. É uma característica interessante, e talvez, tivesse que ter um armário para o 
Sul, com muito mais espaço para cobertores. E não tem. E, no Nordeste, o armário poderia ser menor, 
porque eles quase não precisam de roupa. 
Na pesquisa sobre racks, em um exemplo, na área reservada para TV, com tampo giratório, a pessoa colocou 
planta, antena, etc. 
Em outro exemplo, a pessoa comprou um rack para televisão, e, então, comprou um suporte suspenso para a TV, 
ocupando o rack com outras coisas... É claro, o cliente usa de acordo com o que ele quer (RODRIGUES, 2001) 
[sem grifo no original] 
 

As desigualdades sociais têm se refletido no desenvolvimento de móveis, cuja qualidade 

diferencia-se, conforme as classes sociais às quais se destinam. Os móveis de cozinhas mais 

populares, por exemplo, possuem materiais e acabamentos de qualidade inferior, com menor 

durabilidade e resistência, dimensionamento mais reduzido e com menos dispositivos e acessórios 

facilitadores das atividades de trabalho, comparativamente aos modelos direcionados às classes 

sociais de maior poder aquisitivo (ver Figuras 481 a 483). 

Esta realidade confirma o entendimento de Bourdieu (1979; 1983), com relação à questão da 

distinção social, a partir da diferenciação dos bens de consumo. 

Cabe lembrar que há uma parte expressiva da população brasileira, que vive em condições de 

extrema pobreza, que sequer tem tido acesso aos mercados de consumo de móveis, sendo, muitas 

vezes, obrigada a reaproveitar e adaptar produtos descartados para seu uso no cotidiano.249 

O uso dos produtos é essencialmente dinâmico e assume modos e significados diversos e 

variáveis, no tempo e no espaço, para pessoas de culturas distintas. Trata-se de uma questão de 

fundamental importância no design de produtos, e salienta-se a necessidade de um esforço conjunto 

das indústrias, designers, instituições de ensino e pesquisa, no sentido de promover uma maior 

flexibilização da produção e diversificação do design de móveis, com base em pesquisas contínuas e 

aprofundadas sobre as características e necessidades dos usuários. 

                                                        
249 Este assunto não é objeto específico desta pesquisa e não se encontra nela aprofundado. Para maiores esclarecimentos 

sobre este tema, ver: SANTOS, M. C. L. dos.  1996; 1998; 1999; dentre outros. 
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FIGURA 23 - DETALHES DE COZINHAS DE FAMÍLIAS DE CLASSE SOCIAL “A” E “C” (BRASIL, 1999) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

   
 
FIGURA 24 - COZINHAS DA LINHA EM AÇO DA BERTOLINE (BRASIL, 2003) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

   
 
FIGURA 25 - COZINHAS DA LINHA “EVVIVA!” DA BERTOLINE (BRASIL, 2003) 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 


