
Desenvolvimento virtual de pro-
jetos, Internet das Coisas (IoT), 
Big Data, monitoramento de 

processos em tempo real e  Inteligên-
cia Artifi cial. Esses são alguns dos ele-
mentos sistematicamente presentes 
no contexto da chamada   Indústria 
4.0. 

Se para os marceneiros   essa lingua-
gem ainda pode parecer “fi cção cien-
tífi ca”, outros do ramo moveleiro que 
viajam para o exterior já viram quios-
ques de shoppings, em que é possível 
conciliar o curto período de compras 
para projetar um móvel customizado, 
aguardar a produção da peça e levá-la 
para casa, pouco tempo após a enco-
menda. 

Esse modelo de negócios é novo no 
Brasil, mas o jogo está apenas come-
çando e não importa o tamanho da 
indústria. Ainda que alguns   desses 
elementos da Indústria 4.0 possam 
não ser aplicáveis para todos no setor 
moveleiro, é  preciso focar no essen-
cial e colocá-lo em prática rapidamen-
te.

As vantagens de   trilhar o caminho 
da Indústria 4.0 são muito claras e 
podem ser resumidas em redução de 

custos e maximização dos resultados 
operacionais, não só de fabricação 
mas também logísticos.

No Brasil, esse caminho, especialmen-
te no setor moveleiro,   está apenas 
começando. Quando o CAD surgiu 
na década de 1970, somente a in-
dústria automotiva tinha recursos fi -
nanceiros para sua aplicação. Existem 
muitas empresas que ainda acreditam 
poder sobreviver sem software para 
desenho, mas atualmente isso é pe-
rigoso. As empresas moveleiras   que 
integraram a produção com softwares 
de projeto e gestão, já experimentam 
as vantagens desses avanços e consi-
deram um caminho sem volta. 

Estamos falando de itens básicos para 
a Indústria 4.0. A falta deles remete 
para  40 anos de atraso em relação às 
montadoras de automóveis e 20 anos 
de défi cit   em relação às indústrias 
moveleiras que lideram o setor. É mui-
to tempo... Mas dá para virar o jogo.

Não é o caso aqui de justifi car a “falta 
de entendimento do setor moveleiro” 
sobre a Indústria 4.0. Para isso, existe 
muita informação disponível. Também 
não atribuo à “falta de disposição” 
porque qualquer empresário está 

sempre disposto a melhorar seu ne-
gócio, mesmo em momentos de crise, 
o que, aliás, torna-se até obrigatório.

Precisamos destacar o “ceticismo” de 
parte do setor, porque no fundo é ele 
que impede o investimento, mas isso  
pode sair caro para os últimos que se 
engajarem no contexto da Indústria 
4.0.

É claro que não devemos desprezar o 
fato de um (atual) cenário econômico 
desfavorável e uma crença cristaliza-
da no setor moveleiro de que apenas 
preço é o problema. Por outro lado, 
temos o ponto forte de que nosso 
mercado continua carente, mesmo 
quando observamos um crescimento 
do PIB quase zero. O brasileiro não 
apenas quer, ele precisa comprar so-
luções de mobiliário. Olhe sua casa, 
aposto que falta algo neste momento 
em termos de móveis. Os investimen-
tos residenciais estão postergados e, 
assim,  estamos falando  de potenciais 
enormes para o setor moveleiro.

*Artigo assinado por Claudio Perin 
com apoio da Promob Software So-
lutions. 
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