madeira e móveis

Resposta
Técnica

Ferragens e acessórios
como diferencial competitivo

Legado do Mundial como oportunidade
Na busca pela valorização de produtos, a indústria moveleira tem explorado a aplicação de ferragens e
acessórios como um recurso de diferenciação e praticidade. As ferragens disponíveis no mercado, de aço
carbono, inox, alumínio, zamac, latão e até de plásticos, são responsáveis pelo bom funcionamento do móvel, uma garantia de qualidade e, além disso, agregam estilo e personalidade ao móvel.
Com a realização da Copa do Mundo da FIFA 2014, período em que o mobiliário será destaque nos hotéis,
lojas e restaurantes, os fabricantes têm a oportunidade de diferenciar seus produtos por meio da aplicação
criativa de ferragens e acessórios, buscando aproveitar o legado do Mundial e a demanda aquecida por
móveis para os próximos anos.

Empreendedor,
esta Resposta Técnica
tem como objetivo mostrar
que a aplicação de ferragens e
acessórios valoriza o produto da
marcenaria, facilita a inovação
e contribui para criação do
design com identidade.

Por que investir em ferragens e acessórios para móveis?
Saiba como equilibrar o custo x benefício
Todo fabricante de móveis reconhece que a aplicação de ferragens garante a boa performance do seu
produto, apesar de representar 30% a 40% do custo industrial. A prática de oferecer dois orçamentos com
ferragens básicas e mais sofisticadas, é comum tanto nas marcenarias quanto nas lojas de móveis modulados, mas pode gerar insegurança no cliente a respeito da qualidade do produto que está comprando. Com
a evolução tecnológica e crescimento da oferta, os sistemas de ferragens estão cada vez mais acessíveis
para o pequeno fabricante de móveis, que pode realizar compras diretamente do fabricante ou distribuidor.
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Fique atento! A crise econômica europeia impeliu diversos fabricantes mundiais a buscarem
outros mercados e, com isso, surgiram novos fornecedores no Brasil, alargando a oferta desses
produtos e derrubando os preços.

Quando se trata da escolha e aplicação
de ferragens em um projeto, o fabricante
deve assegurar ao cliente que um bom sistema de ferragens é a garantia de perfeito
funcionamento, versatilidade e facilidade
de uso. Além disso, o investimento em ferragens garante a longevidade do móvel e
minimiza a necessidade de assistência técnica por tempo de uso, o que representa
economias em médio e longo prazo.

Cozinha Armani Dada. Fonte: Livinginterior.
Disponível em: http://goo.gl/3PZjl0. Acesso
em: 09/06/2014.

/ Ferragens funcionais x ferragens decorativas
As ferragens funcionais, responsáveis pela boa performance do móvel, garantem usabilidade, segurança
e são um atributo de qualidade.
Corrediças telescópicas com ou sem
amortecimento, corrediças invisíveis e
corrediças One-Touch (ou simples-toque,
dispensa o uso de puxadores)
Dobradiças (Curva, Reta e Super Curva)
Articuladores Lift, Pistão a Gás,
Articuladores com Catraca
Sistemas de Gavetas e de Portas de Correr
Amortecedores para sistemas de gavetas e
portas de correr

Acessórios para interior de gaveta
(organizadores de talher, potes e
pratos)
Acessórios para interior de
armários (cabides, calceiros e
gavetas aramadas)
Sistemas de iluminação para
interior de armários
Rodízios, Fechaduras, Sistemas de
montagem e fixação de componentes,
entre outros

As ferragens decorativas são responsáveis pelo estilo do móvel, garantem diferenciação estética e possibilitam a customização dos produtos.
Perfis de alumínio para portas e gavetas
Puxadores
Fitas de borda decorativas

Pés (para mesas, camas,
cômodas, entre outros)
Rodízios coloridos e temáticos
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Uso criativo de ferragens e acessórios
Nas marcenarias, que realizam projetos especiais sob medida, cada detalhe é decisivo para os clientes que
buscam diferenciação e exclusividade. O móvel projetado pode assumir um caráter mais ou menos funcional, de acordo com a proposta de aplicação das ferragens.
Por outro lado, a customização, conceito que está em alta no design contemporâneo, pode ser bastante
facilitada por meio da aplicação das ferragens e acessórios disponíveis no mercado (puxadores, rodízios,
pés) aplicados de forma não convencional.

Cozinha
com canto
arredondado.

fonte: i-decoração. Disponível em: http://goo.gl/HExdYY. Acesso em: 09/06/2014.

Mesa
com pés
articuláveis.

Fonte: TrendMovel. Disponível em: www.trendmovel.com.
Acesso em: 09/06/2014.

Fique atento! As possibilidades de customização do mobiliário crescem com a aplicação de acessórios
produzidos com materiais de descarte, sobras de madeiras, couro, dentre outros. Essa tendência, ligada
às demandas da sustentabilidade na indústria moveleira, fez surgir no Brasil centenas de oficinas especializadas em produzir acessórios decorativos para aplicação em móveis e interiores.

Mesa
e banco
dobráveis.

Fonte: Freshome. Disponível em:
http://goo.gl/r3oaLA. Acesso em: 01/07/2014.

Fonte: Project 05. Disponível em:
http://goo.gl/gl4kQ2. Acesso em: 09/06/2014.

Mesa com
vãos.
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A empresa Complementto D, de Maceió/AL produz puxadores para móveis com sobras de MDF. Esse recurso
amplia a oferta de produtos especiais dos pequenos fabricantes de móveis e pode gerar novos negócios, considerando o diferencial competitivo de reaproveitar sobras
de matéria-prima, para a geração de novos produtos.
Complementto D. Fonte: Complementto D.
Disponível em: http://goo.gl/0tfZrq. Acesso
em: 09/06/2014.

Armário
infantil com
cabideiro artesanal
e adesivo na
porta.

Móvel italiano
personalizado com
sobras de MDF e
laminados.

fotos TrendMovel. Disponível em:
www.trendmovel.com. Acesso em: 09/06/2014.

Cozinha
italiana com
aplicação de
adesivos nas
portas.

Criado-mudo
com puxador
feito de sobras
de couro.

As mesas para copas e home-offices, entre outras, podem ser valorizadas pela aplicação de bases e pés em
diversos materiais. Fique atento! Os fabricantes internacionais costumam desenvolver seus próprios acessórios,
em parceria com serralherias especializadas na produção
de peças finas, oferecendo mais exclusividade pra seus
clientes. Dica! Essa prática é viável também para os pequenos fabricantes brasileiros.
fonte: TrendMovel. Disponível em: http://www.trendmovel.com. Acesso em: 09/06/2014.

Fique atento! As ferragens e acessórios são itens indispensáveis para garantir a funcionalidade e a
qualidade dos móveis seriados ou sob medida. Porém, os pequenos fabricantes devem utilizar esses
itens como meio de exclusividade e diferenciação, equilibrando a relação custo x benefício do produto.
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Ações
recomendadas

Consulta técnica
Consulte os manuais técnicos dos fabricantes de ferragens para conhecer todas as possibilidades
de aplicação desses produtos, além das soluções convencionais.

Showroom
Verifique se os fabricantes de ferragens e acessórios mantêm um showroom na sua cidade ou
região. Esses locais costumam apresentar várias possibilidades de aplicação de ferragens a fim de
inspirar projetistas e marceneiros.

Novidades
Observe os displays de ferragens e acessórios localizados nas revendas de produtos para móveis. Esses
expositores são atualizados periodicamente para indicar novidades e novas formas de aplicação.

Eventos
Não deixe de visitar as feiras setoriais, onde os fabricantes apresentam em seus estandes muitas
formas criativas de aplicar ferragens e acessórios. Confira no Boletim Eventos oferecem oportunidades de negócios os eventos de 2014 para o segmento moveleiro.

Workshops
Participe de treinamentos profissionais oferecidos pelos fabricantes de ferragens, nos showrooms
e revendas da sua região. Essa é uma forma barata e eficaz de manter-se atualizados sobre tecnologia e design. Consulte os especialistas do Sebraetec para inovar e o Espaço Design para acompanhar as últimas tendências do design.
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Marketing
Estude a possibilidade de colocar em evidência a marca do seu fornecedor de ferragens. As marcas
mais conhecidas anunciam em revistas de decoração e design, e isso pode aumentar a credibilidade
do seu produto perante o mercado. Para mais informações sobre como elaborar um plano de marketing, acesse a ferramenta Click Marketing.

Revistas
Consulte revistas de design e arquitetura dedicadas a projetos especiais, nas quais encontram-se
muitas soluções criativas, projetadas por designers e realizadas por marcenarias.

SIS
Leia o Relatório de Inteligência do Sistema de Inteligência Setorial do Sebrae (SIS), com o tema
Fitas de Borda e saiba como aplicá-las como um elemento decorativo do móvel.

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 gerarão muitas oportunidades para a cadeia
moveleira, portanto, fique atento às possibilidades de geração de novos negócios.

Sua opinião faz a diferença!
Por isso o Projeto de Inteligência Competitiva do Programa Sebrae 2014 quer
saber mais sobre suas expectativas e satisfação. Responda a breve pesquisa
que elaboramos especialmente para você e seu negócio!

SEBRAE

Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas

www.sebrae2014.com.br
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