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É chegado o momento do mercado  
moveleiro reagir e recuperar o 
seu devido espaço na economia. 
A diminuição no volume de 
negócios registrada nos últimos 
anos vem cedendo lentamente 
e, agora, passada a Copa do 
Mundo, é o momento de focar em 
novos negócios!

O mercado vem melhorando, as 
vendas estão reagindo e a economia 
volta a caminhar. Trata-se de uma 
recuperação ainda lenta, mas que já 
mostra alguns resultados positivos. 
Um dos reflexos imediatos é o 
retorno das contratações por parte 
de algumas empresas.

Essa retomada se deve a um 
conjunto de fatores, dos quais nós 
não podemos ficar de fora. Nos 
últimos anos, as pessoas deixaram 
de adquirir móveis, gerando uma 
demanda reprimida que agora 
começa a deslanchar.

Enfrentamos uma crise severa, 
porém neste momento nossa 
expectativa é bastante positiva. 
Acreditamos em um semestre bem 
melhor por conta da recuperação 
econômica que vem sendo registrada 
nos últimos meses, já que a crise 
finalmente vai se dissipando.

Os primeiros meses deste ano 
já apresentaram um cenário 
discretamente positivo. Ainda 
contagiados pelo clima de Copa do 
Mundo, não podemos deixar a bola 
cair! É o momento de atacar sem 
parar, marcar muitos gols e correr 
para o abraço, festejando uma grande 
vitória nos negócios!

Abraços a todos e excelentes vendas!

Estes são os votos da Equipe
Rede SIM!

A HORA DA RETOMADA

ERRATA - Na edição passada, informamos que a Arauco possui uma base florestal 
de 1.340 hectares, porém o correto são 130 mil hectares plantados, um viveiro, uma 
fábrica de resina e duas unidades produtivas de painéis de madeira, localizadas em 
Jaguariaíva e Piên (PR).

@rede.sim
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Considerado o principal evento de 
negócios para a indústria de móveis da 
América Latina, a ForMóbile foi realizada 
de 10 a 13 de julho no São Paulo Expo, na 
capital paulista. Voltada aos envolvidos 
no processo de criação e produção do 
mobiliário, como fabricantes de móveis em 
série, marceneiros, revendedores, madeireiros, 
designers de produto e arquitetos, a Feira atrai 
marcas tradicionais que oferecem soluções 
inovadoras e completas para a fabricação 

TENDÊNCIAS DO SETOR MOVELEIRO

8ª Feira Internacional da Indústria de 
Móveis e Madeira apresentou novidades 
aos profissionais do setor

de móveis – desde a marcenaria até a grande 
indústria. São mais de 500 marcas e 90 mil m² 
de área e infraestrutura.
Devido à grandiosidade do evento, muitas 
empresas do setor aproveitam o encontro para 
realizar por lá seus principais lançamentos 
programados para o ano. Sendo assim, nós, da 
Revista Marcenaria SIM, fizemos a cobertura 
da Feira e preparamos uma matéria especial, 
destacando alguns lançamentos voltados 
para o nosso segmento.

MDF
A Arauco aproveitou a ForMóbile para 
apresentar o seu segundo lançamento 
no ano, Infinitas Sensações. A proposta é 
demonstrar as infinitas sensações visuais 
e táteis despertadas pelo blend entre os 
padrões Arauco & Masisa. Há literalmente 
milhares de combinações harmônicas, desde 
as mais sofisticadas até as mais ousadas e 
isto é possível graças ao amplo e atualizado 
espectro de acabamentos, desenhos e cores 
do portfólio.

ARAUCO-QUARTO DE CASAL - CREMA
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A personalização dos ambientes e a 
aposta nos painéis de madeira como 
elemento principal de móveis e interiores 
marcam os lançamentos da Berneck. 
A nova coleção de painéis, denominada 
Origens, trouxe sete novas melaminas 
BP: Ceramik, Chumbo, Cinamomo, 
Galiano, Marquina, Millennial e Panamá. 
Os lançamentos estão disponíveis em 
painéis MDF, MDP e HDF. O desenho, 
a textura e a tonalidade de cada 
novo revestimento foram estudados 
para garantir móveis e projetos 
personalizados e ricos em detalhes. 
A gama de combinações de padrões 
madeirados, unicolors, fantasia e 
híbridos traz uma versatilidade aos 
projetos de interiores e comerciais. É 
um portfólio de melaminas BP e painéis 
para ser explorado de diversas formas 
por industriais, arquitetos, designers e 
marceneiros. Eles podem atuar sozinhos 
ou em combinações (móveis + parede 
+ teto).

Inspirada por quatro estilos que refletem 
as histórias, referências e valores das 
pessoas (minimalista, urbano, consciente e 
criativo) a Duratex lançou na 8ª edição da 
ForMóbile doze novos padrões de painéis 
de madeira que passam a fazer parte 
da Coleção Viva. Os novos modelos, 
assim como toda a coleção, traduzem 
e evidenciam as características mais 
marcantes de cada personalidade e fazem 
um convite para que as pessoas expressem 
sua individualidade e vivenciem suas 
experiências através das soluções propostas.

A união do eterno com o contemporâneo 
está nas novas linhas Raízes e Metallic, 
no novo acabamento Perffect Touch e nas 

novidades em cores e padrões do Lacca 
AD, lançamentos da Eucatex em painéis 
MDF e MDP para a Feira. A inspiração 
para as novas coleções parte de um olhar 
criterioso para o design de superfícies 
e foi pensada com a capacidade de 
reproduzir superfícies cada vez mais 
próximas ao natural, entendendo como 
necessário fazer o design hoje com o 
pensamento no amanhã, olhando para 
os recursos naturais e buscando um 
futuro mais sustentável, levando em 
conta o ciclo de vida dos produtos.

Alinhada às realizações de seus parceiros 
e clientes, a Fibraplac apresentou sua 
nova marca na ForMóbile 2018. A feira 
também recebeu oito lançamentos 
da empresa, com padrões que vão 
do rústico ao elegante, do ousado ao 
tradicional revisitado. O Cuité destaca-se 
pela sensação de conforto e tranquilidade 
que confere ao ambiente. Inspirado na 
simplicidade e em elementos da natureza, 
o padrão remete a uma nogueira de 
aparência suave, ilustrando perfeitamente 
a leveza do contemporâneo estilo 
escandinavo. O Cuité faz parte da Linha 
Reserva da Fibraplac, na qual os detalhes 
destacam produtos repletos de conteúdo.

A Guararapes trouxe com exclusividade 
para seus padrões de MDF a proteção 
NanoxClean. Sua ação antimicrobiana 
mata os germes, bactérias e outros 
microrganismos, deixando as superfícies 
de contato livres das ameaças invisíveis 
do cotidiano. Entre as opções de design, 
destaque para a linha MAGMA, inspirada 
e moldada pela força da natureza em 
movimento, uma textura que promove 

BERNECK - COLEÇÃO ORIGENS

DURATEX - PADRÕES LUNA, CALACATA, NOGUEIRA E CAIENA

efeito tridimensional e padrões que 
inovam e enriquecem qualquer projeto.

A GreenPlac chegou à ForMóbile 
apresentando em seu estande quatro 
novas linhas de MDF: Essenziale, que 
valoriza o simples, incorpora tendências e 
destaca o belo com uma textura premiada; 
Toccare, com textura de toque suave, 
que remete à trama do tecido; Moderno, 
acompanhando o conceito e o uso de 
materiais inovadores e estimulando a 
imaginação do consumidor; e Natural, a 
essência da sofisticação unida ao desenho 
da madeira clássica, com textura e 
poros leves.

A Sudati promoveu o lançamento de 
cinco padrões de MDF na Feira: ARINTO, 
onde o concreto, o couro, a madeira e 
o tecido se fundem para formar uma 
superfície distinta e elegante; CHENIN 
BLANC, padrão que possui a leveza e o 
frescor das cores claras e das madeiras 
naturais; GLAMOUR, unicolor com um 
toque especial, tonalidade que entra 
na gama dos tons neutros, com cor 
contemporânea e urbana e um leve e 
delicado brilho; LOURO FREIJÓ, madeira 
clássica brasileira com características e 
detalhes que a tornam única, atemporal, e 
que trazem um ar vintage aos ambientes; 
e NERELLO, madeirado preto, desenho 
com uma estrutura que lembra uma 
versão moderna e linheira do mogno ou 
sucupira, é exótico e bem comportado, 
constante e versátil.

A GREENPLAC APRESENTA SEU CATÁLOGO 2018

GUARARAPES - LINHA MAGMA

FIBRAPLAC - NOVA MARCA CUITÉ

A SUDATI LANÇA NOVOS PADRÕES

EUCATEX LACCA METALLIC COBRE RAÍZES NÁRDICO
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Fita de Borda
Com uma linha de fitas de borda disponível 
em diversos padrões, espessuras e 
larguras, a Proadec apresentou, durante 
a ForMóbile, novos padrões de fitas de 
borda em linha com os lançamentos 
dos fabricantes de Painéis. Para 
atender esta tendência, a empresa 
desenvolveu duas soluções em fitas, as 
linhas ProFoil e ProAlu, que possuem 
efeito metálico. Disponíveis em 1mm, 
estas fitas metálicas de tons dourado e 
prateado, quando aplicadas em painéis 
com padrão madeirado ou mesmo um 
unicolor diferente, dão uma sensação de 
luminosidade e sofisticação ao ambiente.

A REHAU apresentou o lançamento 
de diversas fitas de borda e linhas 
de acabamento. O grande destaque 
ficou por conta dos lançamentos da 
já consagrada linha de superfícies 
RAUVISIO, um componente de estilo 
único que pode ser aplicado em portas 
de móveis ou ainda como revestimento 
de parede. Na ForMóbile, a REHAU ainda 
levou dois novos produtos que passam 
a compor a gama de RAUVISIO Crystal: 
o RAUVISIO Crystal Mirror e o RAUVISIO 
Cristal Nebbia.

Laminados decorativos
Durante a ForMóbile, a Pertech lançou 
para o mercado 14 novos padrões entre 
cores e novas texturas. A Linha Lotus, 
já consagrada pelo efeito 3D, extraído 
diretamente das telas de cinema, 

ganha mais quatro cores. Outras seis 
diferentes tonalidades de madeirados, 
com desenhos inovadores, chamaram 
bastante atenção, em especial pela 
nova textura, Ultra PORO, que garante 
bastante proximidade ao aspecto 
natural da madeira, ao visual e ao toque 
do laminado. Entre os unicolores, dois 
novos tons bastante clean completam 
a gama de cores disponível nessas 
tonalidades, além de uma nova 
tonalidade de vermelho. Para fechar, um 
padrão metalizado, totalmente alinhado 
às tendências mundiais de decoração, o 
Rose Gold.

A Formica traz para 2018 inspirações 
nos seus lançamentos. Seguindo a 
tendência de um período minimalístico e 
sofisticado, a coleção Formica Lousa se 
renova e traz ao mercado a Lousa Preta 
L-121 para uso de giz e pronta para fixar 
acessórios magnetizados, que conta com 
todas as vantagens dos laminados de 
alta pressão.

Químicos
A Farben participou da FórMobile com 
muitas novidades para a indústria 
moveleira. Um dos principais destaques 
foram as novas cores da cartela Farben 
Fashion Colors 2019, desenvolvidas 
em parceria com o Comitê Brasileiro 
de Cores e seguindo as tendências do 
Grupo de Estudos da Cor para a América 
Latina (CECAL). A cartela ganhou novos 
tons metalizados, um dos hits da 
arquitetura contemporânea. A Farben 
investiu também na linha funcional, 
em efeitos especiais e em produtos 
para acabamento.

A Sayerlack apresentou inovações para 
o mobiliário na Feira já em sintonia com 
as tendências apresentadas no Salão do 
Móvel de Milão. Durante a ForMóbile, 
a empresa mostrou tendências como 

os tons metalizados e a composição 
de lacas coloridas com a madeira. 
Na oportunidade, foram expostas as 
texturas e os efeitos especiais que, 
combinados às lâminas de madeira e às 
lacas coloridas, personalizam qualquer 
peça. Os padrões Porcelana Craquelada, 
Effetto Ghiaccio, Mármore, Aço Corten 
e Metalizado foram apresentados, além 
dos processos de impressão em madeira 
em alta definição.

Sistema de Portas  
de Correr
A Alternativa promoveu diversos 
lançamentos para as linhas de perfis e 
sistemas para porta de correr durante a 
Feira, com destaque para o lançamento 
do sistema AL86 com amortecimento. 
Indicado para portas divisórias de ambientes 
que buscam sistemas suspensos com alta 
performance, suavidade e amortecimento, 
este novo sistema apresenta um exclusivo 
rolamento que proporciona acionamento 
suave e silencioso.

Já a FGVTN apresentou ao mercado 
o Sistema Deslizante SDS 800 Slow, 
que possui ótimo aproveitamento de 
espaços, segurança, redução de ruídos 
e grande conforto através do sistema 
de amortecimento, sendo esses os 
principais diferenciais desta solução 
que, acredita-se, conquistará cada vez 
mais espaço no mercado de utilização de 
sistemas de portas de correr.

PROADEC - NOVAS SOLUÇÕES EM FITAS DE BORDA

MODERNA SOLUÇÃO EM PORTAS DE CORRER

NOVOS PADRÕES DA PERTECH

FGVTN-SDS-800-SLOW

REHAU - NOVAS SOLUÇÕES CRISTAL E MIRROR
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Diversas novidades foram apresentadas 
pelo Grupo Rometal na ForMóbile. 
O sistema EVO vem para trazer mais 
elegância para projetos com portas 
deslizantes com sistema aparente. Com 
um design arrojado, o EVO possui um 
visual contemporâneo e acabamentos 
que valorizam ainda mais o produto. 
Conta ainda com tecnologia de 
amortecimento (Comfort 240), que torna 
o uso mais confortável e silencioso. O 
sistema está disponível em 4 cores para 
combinar com diversos tipos de portas e 
decoração: Cromado, Champagne, Black 
Matte e Titanium.

Máquinas
Durante a ForMóbile 2018, entre os 
diversos maquinários expostos, a Baldan 
destacou a Serra Esquadrejadeira SE-
3200/38, produto de fabricação nacional, 
tendo como componente importado 
apenas o carro de alumínio. Uma 
máquina robusta, precisa e com excelente 
acabamento no corte, mesa móvel em 
alumínio com roldanas que deslizam sobre 
guias de aço temperadas e retificadas, 
que permitem um deslizamento 
macio do carro e maior durabilidade 
do conjunto.

A Maksiwa apresentou cinco novos itens. 
Todos os lançamentos foram pensando no 
marceneiro, focando esforços para diminuir 
o tempo de execução dos projetos e 
agilizando o dia a dia de uma oficina. Dentre 
eles, destaque para a Coladeira de Bordas 
Manual CBC FLEX, que realiza a colagem 
em peças curvas, côncavas e convexas. O 
equipamento é portátil e pesa apenas 9,7 
quilos, evitando a fadiga do operador e 
possibilitando longos períodos de trabalho. 

Possui painel digital e velocidade de avanço, 
o que permite ao operador escolher a 
velocidade que deseja para a realização dos 
seus trabalhos.

Para a edição 2018 da ForMóbile, além 
da linha já consagrada, a RAZI ampliou a 
família de Coladeiras de Borda trazendo 
o modelo Classic Pro X, super compacta 
(medindo 1,64 x 1,27 x 0,53m), com painel 
digital e automática. Essa coladeira possui 
quatro grupos (coleiro + destopador + 
refilador + pulidor), cabinada, mesa auxiliar 
lateral para apoio do painel, velocidade de 
esteira 8m/min e espessura de fita de 10 
a 45mm, com entrada para coletor de pó. 
As máquinas das séries CPT e CPE, com 
motorizações de 1 a 10 cv e conjunto de 1 a 
4 sacos, também foram novidades na Feira 
deste ano.

A Verry aproveitou a Formóbile para lançar 
a MAX DUO, uma Coladeira manual que 
dispõe de 2 coleiros. A seleção de cada um 
é fácil, segura, rápida e permite o trabalho 
com diferentes tipos/cores de cola, 
gerando economia de tempo e espaço com 
maior produtividade. Possui mesa grande, 
que permite uso peças de tamanhos 
variados e estrutura de pés fixos, gerando 
a robustez necessária para um maior 
volume de trabalho.

Perfil de Alumínio
Os novos lançamentos da RFC Alumínios são 
os perfis RFC4125 e RFC4128. Com design 
moderno e inovador, foram desenvolvidos 
com o propósito de trazer beleza, praticidade, 

tecnologia e inovação aos clientes. Além 
disso, eles contam com características que 
não se resumem somente à beleza, mas 
levam consigo a tecnologia que fazem o 
diferencial desses perfis, projetados de 
forma que, além da fácil aplicação, evita 
o empenamento das portas, trazendo a 
satisfação e eficiência para o seu projeto.
Com o foco em minimalismo, segurança 
e conforto, a Rometal destaca a Linha 
Touch, que possui ranhuras facilitando a 
pega. Os perfis desta linha têm encaixe 
para a fita de borda ou tecido, permitindo 
ainda mais a customização dos projetos. 
Além de seus diferenciais estéticos, a 
linha possui os mesmos modelos de perfis 
para aplicação em madeira ou vidro, o que 
faz dela uma excelente opção para móveis 
de alto padrão.

Aramados
A Jomer apresentou aos visitantes da 
ForMóbile a nova Linha Prime da marca. 
Sete novos produtos que harmonizam  
elegância, funcionalidade, inovação e 
robustez, materializando a evolução do 
aramado. Destaque para o Organizador 
Multiuso, produto que proporciona a 
organização de diversos utensílios, 
como garrafas, tábuas, potes e talheres. 
Possui trilhos ocultos com deslizamento 
extrassuave, amortecimento, divisores 
removíveis, capacidade de até 15 quilos e 
acompanha bandejas em aço inox.

Vencedora do prêmio Top Móbile, a Schmitt 
traz um design moderno, deixando a linha 
bastante contemporânea. Com os produtos 
da linha Slim, o cliente consegue agregar 
valor ao móvel, baixando o custo, sendo 
que essa linha é mais econômica em 
comparação com a linha Classic.

BALDAN - SERRA SE3200-38

COLADEIRA DE BORDA MAKSIWA CBC FLEX

NOVO ORGANIZADOR MULTIUSO DA JOMER

COLADEIRA MAX DUO

MODERNO SISTEMA EVO

NOVA LINHA TOUCH DA ROMETAL
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A cada R$ 700,00 = uma raspadinha

Participe e monte seu 
KIT CHURRASCO
e ainda concorra a
49 NOTEBOOKS e 
um CARRO 0KM!

Para saber mais, acesse simnegocios.com.br/explosaodepremios
Promoção válida de 17/9/2018 a 30/11/2018.

SÃO MAIS DE 15 MIL PRÊMIOS PARA FECHAR
O ANO COM CHAVE DE OURO E UM CARRO 0KM!

Abridor
de garrafa

Faca

Garfo

Avental

PARCEIRO EM FOCOO QUE ROLA NA SIM

MADEIREIRA GEOVANE
A história de Jeovani Costa Aires como empresário no ramo 
moveleiro tem início com a chegada do empreendedor a 
Fortaleza, vindo da pequena Piquet Carneiro, no sertão  
cearense. Jeovani abriu um modesto comércio de material de 
construção na garagem da casa do pai com recursos financeiros 
da própria família. Tempos depois, conseguiu adquirir um 
imóvel em troca de uma linha telefônica e um videocassete. 
Assim surgiu a Madeireira Geovane.

Localizada no bairro de Bom Sucesso, Fortaleza, é uma das 
maiores e mais bem-sucedidas empresas do ramo, líder 
no mercado local e em constante crescimento. “O sucesso 
e o reconhecimento dos nossos clientes é resultado da 
força, determinação e união dos profissionais capacitados e  
motivados que trabalham conosco. Oferecemos a mais alta 
qualidade em materiais para realizar a construção perfeita ou 
a reforma dos sonhos, com preço, prazo e qualidade como 
diferenciais, além de um atendimento personalizado”, define 
Jeovani Costa Aires.

O empreendimento disponibiliza uma linha completa de 
ferragens para portas de correr, de abrir, de vidro e uma 
infinidade de produtos para móveis. Grande diversidade de 
MDF, compensados, rádicas, madeirites, portas, janelas, 
forramentos e mezanino, além de serviços prestados, como 
corte de materiais e projetos personalizados em mobiliário para 
todos os tipos de ambientes: cozinhas, dormitórios, closets, 
home theaters, home offices, área de serviço, banheiros e 
ambientes corporativos.

“Estou com uma expectativa bastante positiva em relação ao 
aumento no volume de negócios, creio que a união entre Rede 
GREEN e Rede GUIA contribuirá bastante com isso. Nossa 
relação comercial tem sido bastante produtiva e agregadora”, 
acredita o parceiro.

Madeireira Geovane: sucesso em Fortaleza
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Fundada em 1994 em Foz do Iguaçu, Paraná, a Diviportas, 
cliente da Placas Del Paraná, revenda parceira da Rede SIM 
com sede em Ciudad del Este, no Paraguai, conta hoje com um 
espaço superior a 4 mil m² de área construída e um volume de 
fabricação entre meia e uma carreta ao mês, sendo parte de 
importação própria e parte de fornecedores parceiros.

Porém, nem sempre foi assim. Quase 30 anos atrás, Valdecir 
Mussi deu início a este projeto com uma empresa no melhor 
estilo fundo de quintal, como ele mesmo define, com apenas 
dois funcionários e atuando apenas no ramo de fabricação e 
montagem de placas divisórias. “Depois disso, aumentamos 
para uma fábrica de móveis, mudamos para Ciudad del Este, 
e deixamos de ser uma empresa individual, passando para 
sociedade anônima em 2008”, revela Valdecir.

Hoje, a Diviportas conta em seu grupo com a fabricação 
de placas divisórias, móveis planejados, móveis em série, 
cadeiras para escritório, móveis tubulares, cortinas e persianas. 
“Atualmente, contamos com uma equipe de trabalho formada 
por 42 funcionários, mas este número já chegou a 68”, conta o 
empresário da marcenaria.

HISTÓRIA DO MARCENEIRO

ULTRAPASSANDO FRONTEIRAS
Seguindo padrões rigorosos para obter o melhor resultado final 
possível, Valdecir procura analisar as tendências do segmento 
e projetar produtos que satisfaçam plenamente seus clientes. 
“Focamos em um atendimento personalizado e buscamos 
entender os anseios do mercado, resultando em projetos 
que estejam identificados com os desejos de nossos clientes. 
Assim, acredito encontrar a melhor forma de alcançar sucesso 
e reconhecimento em meu trabalho”, finaliza.

Anúncio Fibraplac

SUCESSO DA DIVIPORTAS É FRUTO DA DEDICAÇÃO
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Selecionamos 10 importantes feiras voltadas ao setor moveleiro espalhadas pelo mundo e que ocorrerão no primeiro semestre 
do próximo ano. Uma excelente oportunidade para conciliar uma viagem de negócios e lazer. Além de ficar por dentro das novas 
tendências internacionais, você tem a possibilidade de visitar lugares lindos e conhecer novas culturas!

FIQUE POR DENTRO

HISTÓRIA DO FORNECEDOR

CALENDÁRIO INTERNACIONAL DE EVENTOS 2019

Inn Cologne
14 a 20 de janeiro
Colônia, Alemanha

Tribune Home Garden Festival
11 a 13 de janeiro
Salt Lake City, E.U.A.

Garten München
13 a 17 de março
Munique, Alemanha

Salão Internacional do 
Móvel de  Milão (ISALONI)
9 a 14 de abril
Milão, Itália

Foire de Paris -
Ameublement e décoration
29 de abril a 8 de maio
Paris, França

Foire Internationale 
de Bordeaux
12 a 21 de maio
Bordeaux, França

City Home Garden Show
18 a 20 de janeiro
Oklahoma City, E.U.A.

ÁSIA
Interzum Guangzhou
28 a 31 de março
Guangzhou, China

Fitecma
2 a 6 de junho
Buenos Aires, Argentina

Fine Craft Show
15 a 17 de fevereiro
Palm Beach, E.U.A.

FOTO - FEIRA SALT LAKE FOTO - FEIRA MILÃO FOTO - FEIRA COLÔNIA FOTO - FEIRA GUANGZHOU

A Asperbras segue a passos largos na 
concretização de mais um grande projeto 
ao longo de sua história de mais de 50 
anos. Trata-se da GreenPlac, fábrica 
brasileira de grande porte para a produção 
de painéis de MDF no município de Água 
Clara, Mato Grosso do Sul.

Nesta primeira etapa, recém-inaugurada, 
a unidade receberá matéria-prima dos 
mais de 12 mil hectares de plantações 
próprias em terras do grupo e deve 
produzir cerca de 579 carretas/mês), 
gerando aproximadamente 200 empregos 

diretos e mais de 500 indiretos, resultando 
em um impacto bastante positivo para a 
economia de toda a região.

A produção será destinada ao 
mercado interno, sobretudo para a 
indústria moveleira, uma das principais 
consumidoras de chapas de MDF. A 
empresa já prevê, inclusive, a expansão 
de sua capacidade de produção para 1069 
carretas/mês em uma segunda etapa. 

Ao término da implementação de todo o 
projeto, calcula-se a capacidade total de 
produção anual em 18055 carretas.

“Nossa fábrica em Água Clara conta 
com grandes áreas próprias de 
reflorestamento situadas na região, o 
que possibilita uma grande produção 
de eucaliptos que abastecerão a planta 
produtiva. Isso representa respeito ao 
consumidor e ao meio ambiente, uma 
vez que tão importante quanto investir 
em tecnologia e design, é poder devolver 

o que a natureza nos oferece”, declara 
o Diretor de Marketing e Comercial da 
GreenPlac, Marcelo Temóteo.

Temóteo entende que a Rede SIM tem 
se tornado um importante influenciador 
de negócios com a fusão concretizada 
entre as Redes GREEN e GUIA. “Nossa 
parceria é bastante positiva, tratam-se de 
excelentes associados, estamos seguros 
de que temos muito a contribuir com este 
mercado, clientes e grupos de compras”, 
finaliza o executivo.

GREENPLAC, 
A INDÚSTRIA 
DE MDF DA 
ASPERBRAS

EUROPA

AMÉRICA

PROJETO PREVÊ MAIS DE 18 MIL CARRETAS
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GREENPLAC.
O MDF DE QUALIDADE,

BELEZA E DURABILIDADE!

Você já pode contar para os seus projetos com GreenPlac, o MDF de grande qualidade e durabilidade 
produzido na mais moderna indústria brasileira de fabricação de painéis de madeira, totalmente equipada 
com tecnologia alemã e padrões criados para atender, com beleza e versa�lidade, os seus clientes mais 
exigentes. Com assistência técnica, pontualidade na entrega, a melhor relação custo bene�cio e todas as 
informações e especicações técnicas sobre a linha de 24 padrões inspirados no melhor design italiano.

Acesse nosso site e conheça: www.greenplac.com.br
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