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Neste editorial, abordaremos o tema 
“Retrofit”, uma tendência global que 
vem sendo muito utilizada em todo o 
mundo. A técnica consiste na reforma ou 
atualização de um móvel, num conceito 
tanto de preservação, quanto de valorização 
do produto.

Além disso, também tem como objetivo 
proporcionar uma mudança no uso do 
móvel, bem como o aumento da vida útil.

Oferecer essa opção aos seus clientes 
pode ser muito interessante, seja para 
aqueles que, por uma questão financeira, 
não pretendem investir em móveis novos, 
seja para aqueles que têm grande apego 
sentimental a uma peça e não desejam se 
desfazer dela.

Entre as vantagens de se trabalhar com 
a técnica Retrofit, podemos destacar:

Economia: oportunidade de reformar o 
ambiente sem investir em móveis novos.

Valorização: o tempo é implacável e, por 
melhor qualidade que a peça possua, 
sempre há desgastes que a depreciam. 

Essa é uma forma de valorizar o móvel 
e atribuir o aspecto de novo ao longo 
do tempo.
 
Otimização do espaço: se o móvel já 
está disponibilizado naquele local, não 
haverá dificuldades de adaptação ou a 
necessidade de uma nova distribuição.

Sustentabilidade: em tempos de 
reaproveitamento e preservação, nada 
melhor do que recuperar ao invés 
de descartar.

Assim, avalie essa oportunidade, procure 
se atualizar a respeito e considere a 
possibilidade de agregar o conceito de 
Retrofit aos seus serviços.

Fique agora com o conteúdo da revista 
Marcenaria SIM, edição 17, feita com muito 
carinho para você!

Tenham todos uma ótima leitura.
Equipe Rede SIM.

CURTA NOSSAS REDES SOCIAIS

RETROFIT: UMA EXCELENTE ALTERNATIVA 
PARA OFERECER AO CLIENTE
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INFORME PUBLICITÁRIO

Com amplo portfólio e mais de 90 padrões 
que incluem exclusividade de mercado nos 
painéis MDF de alto brilho e tecnologia 
Ultra Premium, a marca investiu em 
uma criteriosa pesquisa sobre o mundo 
da marcenaria e apresenta ao mercado 
a inédita coleção de acabamentos 
internos, criada para valorizar ainda mais 
o projeto mobiliário e a decoração de 
um consumidor que está cada vez mais 
exigente e atento não só à durabilidade 
dos móveis, mas também à estética 
dos produtos.

A coleção traz 6 padrões que combinam 
inovação, versatilidade e economia e 
que, além de garantir refinamento ao 
mobiliário, se destacam pelas diferentes 
texturas, cores e desenhos. É o caso 
do Gianduia, um tom cinza quente, 
ideal para acabamento de armários de 
cozinha, por exemplo. Já o Titânio é um 
coringa, que traz leveza e fluidez para 
qualquer projeto.

Também fazem parte da coleção o 
padrão Líneo Têxtil, de tonalidade suave 
com textura que convida ao toque, e 
o Yes, que reforça o que é natural e 
feito à mão, com tonalidade bege claro, 
numa impressão que revela a história e 
uso do tecido. Completam a coleção os 
mais novos padrões Aurora e Deserto. 

DURATEX:
MAIOR PRODUTORA
DE PAINÉIS E PISOS
DE MADEIRA DO
HEMISFÉRIO SUL
INVESTE EM 
TECNOLOGIA E 
PRODUTOS
FOCADOS NO 
MARCENEIRO

O primeiro foi inspirado na aurora boreal, 
um fenômeno que pode ser observado 
nos céus noturnos das regiões polares. 
Seu tom levemente acinzentado traz a 
sutileza do branco com um “algo a mais”. 
Já o Deserto é um padrão clássico, que 
oferece um aspecto atemporal ao móvel.

Duratex e marceneiros: uma parceria em 
prol do profissional
Com tantas novidades em produtos, 
especialmente criadas para tornar o trabalho 
dos marceneiros ainda mais versátil e com 
opções completas de portfólio, a Duratex traz 
mais uma ferramenta para os profissionais 
com o lançamento do aplicativo Marcenaria 
SIM, uma inovação tecnológica pensada 
para facilitar o dia a dia do marceneiro. 
O Marcenaria SIM, lançado esse ano, já 
soma mais de 6.000 downloads, além 
de 1.900 projetos executados e é mais 
um meio com o qual a Duratex desenvolve 
um relacionamento próximo com seus 
especificadores e mostra sua gama 
de soluções.

De acordo com Renata Braga, gerente 
de marketing e produtos Duratex: 
“Desenvolvemos o aplicativo em parceria 
com os marceneiros e, a cada atualização 
buscamos atender às demandas dos 
profissionais e transformá-lo numa 
ferramenta cada vez mais completa e 
efetiva para o mercado”, explica. 

Cozinha Linea Textil 

Quarto Gianduia e Carvalho 
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PRODUTO

PUR RENDICOLLA
Coloração castanha 
clara, isento de 
solventes e fácil 
aplicação que permite 
reposicionamento
da peça.

PUR
O PUR é um adesivo à base de poliuretano, oferece alta resistência nas colagens, praticidade na fixação de peças e resistência 
à temperatura e água. É ideal para fabricação de mobília, colagem de todos os tipos de madeiras, inclusive portas e janelas 
de madeiras. Pode ser utilizado na construção e reparo de painéis acústicos, escadas, coberturas de paredes, fabricação e 
instalação de cozinha, entre outros.

PUR AFIX 351 
Máxima resistência 
à umidade e a 
temperaturas elevadas. 

KISAFIX PUR 716 
Excelente rendimento 
e isento de solventes. 
Tempo em aberto é de 
até 15 minutos e tempo 
de cura é de 24 horas. 

FORMICA PUR 2002
Fácil de aplicar, livre de 
solventes, secagem rápida, alta 
resistência adesiva e pode ser 
usado para o preenchimento de 
pequenos espaços. 

PUR TEKBOND
Resistente a altas 
temperaturas, é ideal 
para montagem de 
móveis em ambientes 
como cozinha e banheiro.

JOWATHERM-REAKTANT® 
- HOT MELT PUR
Granulada, é indicado 
para coladeiras de borda 
automáticas, possui amplo 
campo de aplicação.

ALMAFLEX PUR 502
Incolor, isento de 
solventes, tempo em 
aberto entre 10 e 15 
minutos e de fácil 
aplicação, com pistola e 
sem desperdícios.
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LAYOUT EFICIENTE NA MARCENARIA 
RESULTA EM MAIS PRODUTIVIDADE
E MENOS DESPERDÍCIO

Uma das principais vantagens obtidas 
por uma marcenaria em relação à 
concorrência é a disposição adequada das 
máquinas. É importante que todos os 
equipamentos sigam um layout que ajude no fluxo de 
produção, pois a correta disposição é um passo muito 
importante para se obter mais produtividade e menos desperdício. 
Isso é o que afirmam os especialistas consultados para esta matéria. 
Portanto, se deseja melhorar seu processo de trabalho e reduzir o tempo 
dispensado nos projetos, siga as valiosas dicas que serão passadas a seguir!

Professor de Marcenaria da Rede SIM, Vinícius Murillo viaja o Brasil fazendo 
visitas às lojas e promovendo o Circuito da Academia SIM. O profissional 
acredita que a marcenaria ideal é aquela em que o processo produtivo atinge a 
fluidez. “Isso significa que deixa de existir retrabalho na peça ou no processo de 
fabricação e a sequência de disposição das máquinas é fundamental para que 
essa fluidez seja atingida“, explica.

Clóvis Correa Filho, proprietário da Nova Forma Móveis Planejados, de São João da Boa 
Vista, cliente Madfer, compartilha do mesmo ponto de vista. “O correto posicionamento das 
máquinas e equipamentos na linha de produção é um dos fatores mais importantes para 
aumentar a eficiência produtiva, pois o mais indicado é planejar o layout de distribuição pensando 
em um fluxo linear, colocando, por exemplo, as chapas perto das máquinas de corte e, na sequência, as 
máquinas de furação e acabamento“, detalha.

De acordo com Vinícius Murillo, quando uma marcenaria se preocupa com esses detalhes e disponibiliza os 
equipamentos de acordo com o processo natural do trabalho, são gerados diversos benefícios, tais como: maior fluxo em todo 
o processo, organização da produção, rápida identificação caso ocorra um erro, padronização de acabamento, melhor capacidade 
produtiva, entre outros. “Uma marcenaria organizada corretamente pode aumentar sua capacidade em até três vezes na mesma 
área produtiva quando comparada ao modelo tradicional em que cada marceneiro pega um projeto para fabricar“, revela.

“A produtividade dos funcionários também aumenta, já que há menor desgaste físico, bem como a qualidade dos móveis produzidos, 
afinal as peças percorrem distâncias menores e, sem o vai e vem dentro da marcenaria, diminuem também os riscos às peças“, 
complementa Clóvis.

O professor de marcenaria da Rede SIM dá exemplos práticos para facilitar o entendimento da questão. “Tente imaginar quatro 
marceneiros em um mesmo salão. O patrão passa o projeto do cliente número um para o marceneiro número um; o projeto do 
cliente número dois para o marceneiro número dois; e assim sucessivamente. Mas, na marcenaria, há apenas uma esquadrejadeira 
e essa máquina será utilizada pelos quatro marceneiros, sendo que, cada um que a utiliza, regula de um jeito diferente e, quando o 
outro vai operá-la, muda a regulagem para o corte dele. Agora, por outro lado, imagine essa mesma máquina sendo manuseada por 
um único operador, que recebe uma lista de peças e executa uma a uma, sem interferências. Depois de prontas, elas seguem para 
que cada marceneiro dê sequência a seus respectivos projetos“, exemplifica.

Vinícius Murillo lista como deve ser, em ordem, uma sequência básica de equipamentos. “Estoque, corte, fita de borda (colagem), 
usinagem, limpeza, embalagem e montagem. Instalando as máquinas basicamente nesta sequência, ganha-se processo 

produtivo e, consequentemente, fluidez“, garante o especialista.

Redução de tempo, aumento de produtividade e menos desperdício são os grandes benefícios. Em outras 
palavras, mais dinheiro no bolso! “Cada empresa tem que pensar em como fazer seu processo 

aplicando as ferramentas corretas para promover o aumento da produtividade. A eficiência 
produtiva está atrelada a resultados e processos. “A organização faz a diferença na produção e 

um empreendimento forte começa com uma boa produção“, explica o engenheiro de produção 
e consultor da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Marcos Kawagoe.

Segundo Kawagoe, deve-se pensar em todo o processo logístico de forma eficiente, 
considerando controle de estoque, programa para cortes de chapas, entre outros 

detalhes necessários. “Para o aumento da produção, é fundamental a redução de 
desperdícios. É preciso maximizar o tempo produzindo, ter o tempo realmente 
utilizado para o trabalho, minimizar idas e vindas e evitar desperdícios“, decreta.

Quando esses cuidados são ignorados, não só as chances de melhorar o 
desempenho e a lucratividade diminuem, como aumentam os riscos de prejuízos. 
“Um equipamento em local indevido, além de causar prejuízo, pode interferir 
diretamente na capacidade fabril, gerar retrabalho do marceneiro, além de limitar 
sua produção“, alerta Vinícius Murillo.

Por fim, o proprietário da Nova Forma Móveis Planejados diz que não importa o 
tamanho do empreendimento. “Independentemente da estrutura, seja ela grande 

ou pequena, a organização é fundamental, ela torna o negócio mais eficiente em 
relação à produção e, consequentemente, mais lucrativa“, finaliza Clóvis Correa Filho.

Frágil

SIGA AS DICAS DOS ESPECIALISTAS:
• As máquinas que são utilizadas no início da fabricação, como as de corte, devem estar 
próximas ao local das chapas.

• Os painéis devem ser armazenados preferencialmente próximos à entrada, onde são 
descarregadas as matérias-primas; já o acabamento, mais próximo da saída.

• As chapas devem estar em local arejado e livre de umidade, em posição que não 
provoque o empenamento.

• Para o caso de pintura em laca ou acabamentos de alto brilho, é fundamental ter uma 
área reservada e bem acondicionada.

• O consumo deve ser totalmente controlado e as sobras devem estar separadas e 
identificadas por padrões.
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LAYOUT EFICIENTE NA MARCENARIA 
RESULTA EM MAIS PRODUTIVIDADE
E MENOS DESPERDÍCIO
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afinal as peças percorrem distâncias menores e, sem o vai e vem dentro da marcenaria, diminuem também os riscos às peças“, 
complementa Clóvis.
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cliente número dois para o marceneiro número dois; e assim sucessivamente. Mas, na marcenaria, há apenas uma esquadrejadeira 
e essa máquina será utilizada pelos quatro marceneiros, sendo que, cada um que a utiliza, regula de um jeito diferente e, quando o 
outro vai operá-la, muda a regulagem para o corte dele. Agora, por outro lado, imagine essa mesma máquina sendo manuseada por 
um único operador, que recebe uma lista de peças e executa uma a uma, sem interferências. Depois de prontas, elas seguem para 
que cada marceneiro dê sequência a seus respectivos projetos“, exemplifica.

Vinícius Murillo lista como deve ser, em ordem, uma sequência básica de equipamentos. “Estoque, corte, fita de borda (colagem), 
usinagem, limpeza, embalagem e montagem. Instalando as máquinas basicamente nesta sequência, ganha-se processo 

produtivo e, consequentemente, fluidez“, garante o especialista.

Redução de tempo, aumento de produtividade e menos desperdício são os grandes benefícios. Em outras 
palavras, mais dinheiro no bolso! “Cada empresa tem que pensar em como fazer seu processo 

aplicando as ferramentas corretas para promover o aumento da produtividade. A eficiência 
produtiva está atrelada a resultados e processos. “A organização faz a diferença na produção e 

um empreendimento forte começa com uma boa produção“, explica o engenheiro de produção 
e consultor da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Marcos Kawagoe.

Segundo Kawagoe, deve-se pensar em todo o processo logístico de forma eficiente, 
considerando controle de estoque, programa para cortes de chapas, entre outros 

detalhes necessários. “Para o aumento da produção, é fundamental a redução de 
desperdícios. É preciso maximizar o tempo produzindo, ter o tempo realmente 
utilizado para o trabalho, minimizar idas e vindas e evitar desperdícios“, decreta.

Quando esses cuidados são ignorados, não só as chances de melhorar o 
desempenho e a lucratividade diminuem, como aumentam os riscos de prejuízos. 
“Um equipamento em local indevido, além de causar prejuízo, pode interferir 
diretamente na capacidade fabril, gerar retrabalho do marceneiro, além de limitar 
sua produção“, alerta Vinícius Murillo.

Por fim, o proprietário da Nova Forma Móveis Planejados diz que não importa o 
tamanho do empreendimento. “Independentemente da estrutura, seja ela grande 

ou pequena, a organização é fundamental, ela torna o negócio mais eficiente em 
relação à produção e, consequentemente, mais lucrativa“, finaliza Clóvis Correa Filho.

Frágil
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• As máquinas que são utilizadas no início da fabricação, como as de corte, devem estar 
próximas ao local das chapas.

• Os painéis devem ser armazenados preferencialmente próximos à entrada, onde são 
descarregadas as matérias-primas; já o acabamento, mais próximo da saída.

• As chapas devem estar em local arejado e livre de umidade, em posição que não 
provoque o empenamento.

• Para o caso de pintura em laca ou acabamentos de alto brilho, é fundamental ter uma 
área reservada e bem acondicionada.

• O consumo deve ser totalmente controlado e as sobras devem estar separadas e 
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HISTÓRIA DO MARCENEIRO

Durante 22 anos, Amarildo da Silva Santos trabalhou para uma 
Universidade, sempre nutrindo a vontade de abrir o próprio 
negócio. Porém, a falta de recursos para montar uma marcenaria 
convencional o impedia de prosseguir com o projeto. “Em Santos, 
onde moro, o aluguel é muito alto, e eu não tinha condições de 
arcar com esse compromisso”, declara o marceneiro, cliente 
da Madeiramar.

Foi aí que surgiu a ideia: aproveitar a estrutura de um ônibus, que 
ele já possuía, para montar a própria marcenaria. “Como eu sempre 
gostei muito de veículos em geral, já havia comprado o ônibus 
aproximadamente um ano antes. Fiquei pensando como poderia 
iniciar meu próprio negócio sem ter que pagar aluguel, foi então 
que veio a ideia”, revela Amarildo.

O ônibus foi todo adaptado; possui um gerador de energia para 
alimentar as máquinas e uma grande bancada de trabalho – em 
substituição à maioria dos bancos – que foi retirada. “Agora estou 
montando um pequeno escritório na parte dianteira, onde instalei 
uma mesa para receber os clientes. Na lateral, abri duas grandes 
portas para entrada e saída dos trabalhos e, assim, pouco a pouco 
vou deixando ele cada vez mais completo”, descreve.

O profissional demonstra satisfação com o resultado do trabalho 
que vem realizando. “A ideia pode ter sido inusitada, sem dúvidas, 
mas tem dado certo. Tenho tido uma demanda alta de pedidos e 
trabalho não me falta! Meu sonho, agora, é a instalação de um 
painel solar no ônibus, pois com isso não precisarei mais me 
preocupar com os gastos de energia acarretados pelo gerador”, 
finaliza Amarildo.

Amarildo da Silva Santos
O “marceneiro do ônibus” - (13) 99774-7230

Madeiramar
Av. Senador Feijó, 160 - Centro, Santos - (13) 3202-6700

MARCENARIA
SOBRE RODAS

PARCEIRO EM FOCO

Localizada na cidade de Manaus, a Ferragens 
Paraíba completou 30 anos em 2019. Fundada 
pelo paraibano Antônio de Pádua Araújo, a 
empresa começou como um pequeno negócio 
no bairro do Coroado, na capital amazonense. 
Naquela época, a empresa era administrada pelo 
Sr. Antônio e a esposa, Sra. Edmilza Amorim. O 
primeiro contato com o setor se deu atendendo 
aos clientes no balcão, operando caixa, cuidando 
de alguns processos da parte administrativa e 

FERRAGENS PARAÍBA 
PRODUTOS DE
QUALIDADE
E ATENDIMENTO
MODERNO E EFICAZ

Entrada da loja Ferragens Paraíba

absorvendo informações sobre os diferentes 
tipos de mercadorias que eram vendidos.

Como na residência não havia espaço 
para guardar os produtos comprados para 
comercialização, Sr. Antonio decidiu alugar um 
espaço para tal. Ao expor seus produtos para 
venda, identificou as necessidades dos clientes 
em outros itens e foi atrás de representantes 
de tintas automotivas, acessórios de pintura, 
materiais elétricos e hidráulicos, ferragens, 
ferramentas, pisos, louças, materiais de 
serralheria, equipamentos de proteção e até 
máquinas de pequeno porte. O retorno do negócio 
foi imediato e o ponto alugado logo passou a  
ser próprio.

Sem dar conta de todo o volume de trabalho 
gerado, colaboradores passaram a ser 
contratados. Anos depois foi a vez dos filhos, 
Antônio Junior e André Amorim, juntarem-se 
ao casal na administração do negócio. Por sua 
vez, o local se tornou pequeno e logo a família 
buscou expansão para outros bairros da cidade. 
A cada novo ponto inaugurado, uma nova 
clientela se formava, novos empregos eram 
gerados e novas técnicas aperfeiçoadas. Dessa 
forma, a empresa já contava com mais de 200 
funcionários e era chegada a hora de buscar 
novas estratégias para que aumentassem as 
vendas e, assim, suportar as despesas com 
impostos, folha de pagamento, entre outras.

A família criou um amplo e moderno espaço 
dedicado aos marceneiros da cidade, onde foi 
aplicado o conceito de atendimento assistido, 
dando liberdade ao cliente para escolher seu 
produto e ter um contato direto com a equipe 
de vendas e a gestão da empresa. Houve uma 
revisão geral na segmentação dos produtos 
e preocupação com a forma como eles eram 
expostos, além de investir em um moderno 
Sistema de Informações Gerenciais na área 
de Tecnologia da Informação. Tudo isso para 
oferecer aos clientes produtos de qualidade e 
atendimento moderno e eficaz. “Há diversos 
desafios para quem decide gerir uma empresa 
de materiais de construção, mas com uma 
boa dose de esforço, dedicação, determinação 
e união, o caminho para o sucesso encurta”, 
afirma o Sr. Antonio de Pádua.

Quando questionado sobre fazer parte da Rede 
SIM, o fundador da Ferragens Paraíba revela 
ser gratificante essa parceria. “Buscamos estar 
ao lado daqueles que possam somar conosco 
para enfrentarmos os obstáculos e sairmos 
vitoriosos, e a Rede SIM preenche essas 
lacunas. Ela agrega valor ao nosso negócio 
através dos descontos concedidos nas compras, 
campanhas que favorecem a nossa empresa e 
nosso cliente, bonificações e apoio ao nosso 
marketing”, finaliza Sr. Antonio.

Marcenaria Móvel do Amarildo
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HISTÓRIA DO FORNECEDOR

Criada em Veranópolis, na Serra Gaúcha, 
no ano de 1983, a Rometal é uma 
empresa especializada em componentes 
para móveis com reconhecida experiência 
em sistemas deslizantes. Com um perfil 
inovador, fruto de constantes investimentos 
na área de pesquisas e tecnologia, a 
empresa conquistou sólida tradição. São 
mais de 35 anos de atuação, que busca 

permanentemente ofertar ao mercado 
moveleiro as melhores soluções, aliando 
excelência, praticidade e preço justo.

Com posição de destaque consolidada no 
ramo, ainda persegue aprimoramentos. 
Foi assim que, em 2012, conquistou a 
Certificação ISO 9001, fruto da qualidade 
do seu sistema de gestão. “Inovação, 
tecnologia e, acima de tudo, capital 
humano, são esses os grandes patrimônios 
da Rometal”, afirma o fundador da 
empresa, Valdir Rigo.

Seguindo esse modelo, em 2016 o 
investimento foi ainda maior, com a 

expansão do parque fabril para uma nova 
área com 22 mil m², o que aumentou a 
capacidade produtiva e garantiu ainda 
mais agilidade e efetividade na entrega dos 
produtos. “A Rometal trabalha em uma nova 
linha de produtos, alinhados às principais 
tendências do mercado moveleiro e sempre 
prezando pela simplicidade, praticidade 
e funcionalidade. Também estamos em 
processo de reestruturação em termos 
de infraestrutura, desenvolvendo um 
showroom para melhor receber os 
clientes na fábrica e um novo espaço 
onde são realizados os treinamentos com 
marceneiros, revendas e arquitetos. Tudo 
isso para capacitar cada vez mais nossos 
clientes, contribuindo com a evolução do 
mercado”, garante o fundador da empresa.

A Rometal enxerga na Rede Sim um grande 
aliado nos negócios. “Trata-se de um 
parceiro com quem podemos contar para 
fazer um bom trabalho junto ao mercado, 
sempre trazendo novidades e informações 
com a finalidade de capacitar cada vez mais 
seus clientes”, finaliza Rigo.

ROMETAL
SÓLIDA TRADIÇÃO 
ALINHADA ÀS 
PRINCIPAIS 
TENDÊNCIAS 
DO MERCADO 
MOVELEIRO

O QUE ROLA NA SIM

Sede da Rometal em Veranópolis
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