
COMUNICADO OFICIAL AO MERCADO MOVELEIRO 

Para dar TRANSPARÊNCIA, as indústrias moveleiras e sindicatos 

abaixo esclarecem ao mercado as dificuldades por que estão passando 

desde o início da pandemia no que se refere a abastecimento e reajustes. 

 É de conhecimento de todos que o aumento de vendas e dificuldades 

de produção de insumos no ano passado fizeram com que muitas matérias 

primas faltassem na indústria e que alterações de CÂMBIO e de PREÇOS 

INTERNACIONAIS afetaram o custo, mas não é JUSTO que a indústria 

moveleira seja vista como CAUSADORA deste problema, pois vem lutando 

muito para equilibrar mercado e produção o tempo todo, com a 

responsabilidade de manter empregos e empresa saudáveis em meio a 

uma turbulência nunca vista antes. 

 Ao contrário do que se pode pensar, as margens das indústrias estão 

sendo esmagadas entre aumentos de matéria prima imediatos e repasses 

nos móveis tardiamente. 

 Listamos abaixo os aumentos de alguns insumos neste período e 

sugerimos que façam a conta do que ainda está “absorvido” pela 

indústria. 

Entendemos que era extremamente necessário que essas 

informações fossem trazidas de forma a esclarecer, que no momento, 

toda a cadeia industrial moveleira tem sido tratada como vilã, em virtude 

destes reajustes, mas não passa de mais uma vítima, juntamente com o 

varejo, de todo este enorme impacto.                               . 

 Reforçamos que não procuramos CULPADOS e nem ACUSAMOS. 

Vivemos uma crise mundial que afetou a cadeia moveleira, e o que 

precisamos agora é diálogo, união e cooperação para a superação. 

Matéria Prima 
Reajustes 

Até 

TNT 308,0% 

Embalagem Papelão 185,0% 

Espuma 160,0% 

Aço, tubo, ferragens, molas, grampos, dobradiças, corrediças 144,0% 

Produtos químicos 129,0% 

Puxadores Alumínio 98,0% 

Embalagem Plástica 97,0% 
Percinta 87,0% 

Isomanta 75,0% 

Vidro 72,0% 

Puxadores Plásticos 65,0% 

MDF/MDP cru e revestido 62,0% 

Madeira Maciça 60,0% 

Isopor 60,0% 

Tecido importado 56,0% 

Tecido Nacional 48,7% 
Estes índices variam de acordo com modelos, custos de fretes, materiais importados x nacionais, bem como 

utilização de materiais alternativos ou de revenda para cobrir demanda. Acima estão os maiores índices apurados. 
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