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S

er marceneiro é
um desafio de
aprimoramento diário
da arte de trabalhar
com o móvel sob medida.
Pensando nisso, o Habitus
Brasil oferece, em parceria
com a REHAU, a Schattdecor
e a Duratex, este ebook com
conteúdo relevante para o dia a
dia da produção.
Afinal, dia 19 de março é o
Dia do Marceneiro, mas ser
marceneiro engloba todos
os outros 364 dias do ano.
Confira dicas úteis de gestão e
produção que podem auxiliar no
cotidiano da marcenaria!

Nossa
homenagem
www.habitusbrasil.com
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Foco no cliente

U

ma das
primeiras
dicas parece
óbvia,
mas muitas vezes é
esquecida. O foco do
trabalho de todo o
marceneiro é o cliente.
Um dos principais
diferenciais da
marcenaria é a grande
capacidade de fazer o
sob medida, atendendo
exatamente ao que o
cliente quer. Por isso, é
preciso descobrir qual
o desejo para oferecer
a melhor solução e
superar a expectativa!

#1 Conquiste o cliente
Todo contato feito é uma
oportunidade de fazer
uma venda, e nenhuma
pode ser desperdiçada.
Portanto, invista na sua
apresentação pessoal e
na argumentação.

#2 Aponte os
diferenciais

Mostre possíveis
personalizações que
diferenciam seu trabalho
de peças seriadas e
enfatize as vantagens de
um móvel sob medida.
Lembre-se que sua
flexibilidade em atender o
cliente conta bastante!
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“Um trabalho bem feito
garante a volta do cliente e
também a recomendação
para outras pessoas” –
propaganda gratuita!
Fonte: Duratex

#3 Facilite o pagamento

#4 Cumpra o combinado

As condições de pagamento são importantes.
Pesquise o que seus concorrentes praticam
e avalie se você pode oferecer condições
mais vantajosas. Para isso, uma boa gestão
financeira da marcenaria é essencial. Veja
se pode oferecer pagamento por cartão de
crédito, por exemplo. Atualmente, existem
soluções que, inclusive, dispensam as
maquininhas tradicionais. Vale pesquisar.

Descumprimento de prazos, alterações no
projeto aprovado sem consulta prévia e uma
montagem em desacordo com o combinado
espantam clientes. Portanto, exponha bem os
detalhes do serviço e documente isso em um
pedido ou contrato simples.

#5 Pós-venda
Uma ligação para verificar a satisfação do
cliente com o produto e solucionar eventuais
problemas detectados posteriormente, é um
diferencial importante e valorizado.
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#1 Troca de informações

Processo

produtivo
O
processo produtivo
de uma marcenaria
deve ser bem
organizado, usando
uma ordem lógica para evitar
perda de matéria-prima.
Exemplificamos as etapas,
que podem ser adaptadas
conforme a realidade de cada
local de trabalho.

A primeira etapa é a troca de
informações entre o cliente e o
projetista da marcenaria. Dessa
conversa sai um projeto prévio para
ser avaliado pelo cliente. Depois de
aprovado é feito o projeto final com
visita ao local onde será instalado o
móvel. Esse projeto final passa por
validação do cliente e deve conter
todos os dados, desde o descritivo
do móvel até a escolha de matériaprima, cores, puxadores, ferragens,
entre outros. Uma simples lista de
itens evita muitos problemas depois.
Após aprovado, é hora de redigir o
contrato. O projeto deverá compor o
contrato de prestação de serviços de
marcenaria como anexo, pois é com
base nesse documento que poderão
ser sanados possíveis desencontros
entre o que fora projetado e o que
está sendo instalado.
www.habitusbrasil.com
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#2 Conferência
Depois é hora de o marceneiro ir ao
local onde o móvel será instalado
para conferir medidas e identificar
pequenos ajustes como cantos,
colunas, entre outros.

#3 Produção
A confecção de cada peça deve ser
totalmente embasada no projeto e
considerando as medidas validadas
pelo marceneiro, em especial os
espaços que serão utilizados para
a colocação da linha branca, por
exemplo. As cores e os materiais que
foram definidos no projeto devem ser
respeitados.

#4 Finalização
Concluídas as etapas anteriores é
hora de entregar e montar o móvel.
Algumas marcenarias preferem levar
alguns módulos prontos ou prémontados. Cuide com o transporte e
faça a entrega de forma profissional,
deixando o ambiente limpo após
finalizar o trabalho. Isso conta pontos!

Fonte: Sebrae – Ideias de negócios –
Como montar uma marcenaria
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Para garantir que
nenhuma das partes saia
perdendo na contratação
de um serviço, firmar um
contrato é fundamental.
Confira alguns exemplos
de contratos:

Modelo 1

Contrato
* Os documentos são simples minutas, adaptáveis
às necessidades de cada marcenaria

Modelo 2
Modelo 3
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Gestão

A

gestão da marcenaria é
ponto importante para
economia de tempo e
de material. A gestão
engloba desde a organização
do dia a dia do trabalho até o
gerenciamento correto do estoque
e entrega. São vários modelos,
vamos dar apenas dois exemplos.

#1 – Sistema 5S

Shutterstock

Uma das alternativas para
organização é o Sistema 5S.
Método americano aperfeiçoado
pelos japoneses. A sigla 5S
refere-se às iniciais das palavras
nipônicas – Seiri, Seiton, Seiso,
Seiketsu e Shitsuke.

Leia aqui!
www.habitusbrasil.com

9

Shutterstock

#2 Ciclo PDCA
O Ciclo PDCA é uma
ferramenta de gestão que
visa controlar e melhorar
os processos e produtos de
forma contínua, visto que
atua como um processo que
não possui intervalos, nem
interrupções.

“Não importa o modelo de
gestão adotado, o importante
é ter uma organização e
gerenciamento do dia a dia
da produção!”
Fonte: Portal Administração

A sigla significa:
Plan (Planeje), Do (Faça),
Check (Cheque) e Act (Ação).
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Mão na massa!
M
as nem só de
gestão vive uma
marcenaria,
então vamos a
algumas dicas práticas para
aplicação no dia a dia.

Fitas de Borda
A decoração tem cada vez
mais foco nos acabamentos
e detalhes, e seu cliente está
atento a isso. Logo, a fita
de borda entra como um
elemento decorativo nos
móveis e ambientes. Ao investir
em combinações com o padrão
do móvel, você pode ainda
oferecer grande variedade de
opções e diferenciação.

“Arrisque! As opções de fitas
incluem texturas, efeito
metálico e em 3D, aparência
de vidro e permitem até
iluminação traseira”
Fonte: REHAU
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Confira um passo a passo de como aplicar
as fitas de borda em PVC, da REHAU.
Se preferir, você pode acompanhar essa
técnica de aplicação em vídeo. Clique aqui

#1

Aplicar uma camada de cola de
contato no substrato. Aguardar
secagem total da primeira camada
e aplicar segunda demão de cola.
Todas as camadas de cola devem
ser bem distribuídas e finas.

#2

Aplicar uma camada
de cola de contato na
fita de borda. A camada
de cola deve ser bem
distribuída e fina.

#3

Aguardar o tempo
recomendado pelo fabricante
de cola para fazer a junção
da fita de borda sobre o
substrato da chapa.
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Para destopar o excesso da fita,
utilizar uma serra de ferro.

#5

#6

Utilizar uma
lima para dar
acabamento.

Fonte: REHAU

#4

Esfregar a fita para
aderência. Pode ser utilizado
um esfregador de nylon ou
de madeira envernizada para
não danificar a fita.

#7

Para refilar a fita, utilizar uma
plaina manual sem muita pressão
para não agredir a placa. É indicado
o uso da plaina na diagonal para
arredondar a fita.

#8

Pode ser utilizada uma
tupia manual elétrica. A
fresa utilizada deve ser
para arredondar canto.

#9

Para a limpeza do
excesso de cola,
recomenda-se a
utilização de um
pano de algodão
com thinner ou
água raz.
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MDF Ultra
Os painéis de madeira
estão cada vez mais
avançados. Entre as
opções oferecidas para
atender necessidades
específicas, uma
foi especialmente
desenvolvida para uso em
ambientes residenciais
e comerciais sujeitos a
umidade e locais com alta
umidade relativa do ar:
MaDeFibra Ultra. A marca
Ultra é exclusividade da
Duratex, e está presente
em duas versões:

>> MaDeFibra Ultra sem
revestimento e com dupla
proteção (contra umidade
e cupins), que pode
receber o acabamento que
você quiser, mantendo a
resistência a umidade.
>> MaDeFibra BP Ultra,
disponível no Branco
Ártico Original e no Branco
Diamante Essencial, que
oferece tripla proteção
(contra umidade, cupins
e bactérias) e vem pronto
para ser utilizado.
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Nas duas versões, o MaDeFibra
Ultra está disponível em diversas
espessuras, de 6 a 25 mm,
tem garantia de cinco anos e
exclusivo miolo verde, que facilita a
identificação do produto. Além disso,
como os demais painéis em MDF da
Duratex, também é ecológico, sendo
certificado pelo FSC.
Importante ressaltar que o produto
não é à prova d’água, não devendo
ser exposto ao sol ou à chuva.
Porém, como o próprio nome
diz, é ultrarresistente a umidade,
sendo uma excelente escolha para
móveis de ambientes úmidos,
principalmente os de cozinha, lavabo,
banheiro e lavanderia. Também é
o melhor painel para ser usado em
móveis de casas de praia, que sofrem
com a alta umidade do ar.
Fonte: Duratex
www.habitusbrasil.com
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Cuide bem das máquinas e ferramentas
Você sabe o quanto elas custam e como são
importantes para seu trabalho.
Organização: É muito
importante ter uma
bancada ou local próprio,
limpo e adequado para
guardar as ferramentas.
Afiação: Brocas e serras
devem ser afiadas sempre
que necessário, caso
contrário a qualidade da
produção cai e a vida útil
das ferramentas diminui,
além de elevar o consumo
de energia e comprometer
o acabamento do móvel.

Dicas práticas
para sua marcenaria
Fonte: Duratex

Manutenção: Consulte seus
fornecedores para criar
uma rotina de manutenção
preventiva das máquinas
e ferramentas. Essa ação,
que pode parecer uma
tarefa a mais no seu já
corrido dia a dia, oferece
benefícios e redução de
custos futuros.

www.habitusbrasil.com
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Para fechar
bons negócios

V

ocê tem um bom trabalho de marcenaria,
produz móveis de qualidade e vem
atendendo bem os clientes. Mas como
movimentar os negócios e aquecer
as vendas? Não há resposta simples para essa
pergunta, porém quatro dicas podem te ajudar.

#1 Invista em possibilidade de escolha
Ofereça variedade em móveis, pois os clientes
gostam de ter opções para escolher. Uma forma fácil
de fazer isso é ofertar combinações de padrões, que
podem mudar totalmente o visual de um projeto.
Essas opções podem ser testadas e apresentadas
no simulador Conceito Duratex.
www.habitusbrasil.com
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#2 Acompanhe

Dica!
Uma boa forma de
acompanhar as
tendências é ler o
Habitus Brasil

as tendências

Acompanhe sites e blogs
especializados na cobertura
dos eventos internacionais de
móveis e design, e também
em matérias e assuntos
que falem da mudança
de comportamento das
pessoas. É aí que nascem as
tendências.

#3 Busque parcerias

com arquitetos

Esta talvez seja a forma
mais fácil de aumentar seu
volume de trabalho. Se você
estabelecer boas parcerias,
crescem suas chances
de atender o segmento
residencial e corporativo.
Fonte: Duratex, REHAU e Sebrae

#4 Elabore um

plano de marketing
O mundo está repleto de
novas formas de se relacionar
com os clientes, divulgar
seus negócios e vender.
Mas você não sabe por onde
começar? Então, a melhor
forma é aprender. O Sebrae
oferece seminários e cursos
sobre marketing, inovação
e comércio online - alguns
gratuitos. Procure a unidade
do Sebrae mais próxima e
fique de olho.
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Estudo das tendências
e do consumidor

A

ideia de padronizar
todos os ambientes e
móveis já não existe.
As tendências mudam
constantemente e se atualizam
para atender um consumidor que
deseja conferir personalidade aos
ambientes.
É nesse contexto que a indústria
de painéis de madeira revestidos
com papéis decorativos – BP
(baixa pressão), FF (finish foil) e
mais recentemente, a impressão
digital –, pode atender marceneiros,
especificadores e arquitetos.

As possibilidades estéticas dos papéis
decorativos, que revestem os painéis
de MDF e MDP, são diversas, sendo
possível reproduzir madeira, cores
sólidas e desenhos mais elaborados
– com alto grau de similaridade nos
padrões e textura muito próxima do
real, além de alta resistência.
Mas a produção destes papéis
decorativos nasce muito antes de
revestir os painéis de madeira, pisos
e móveis, e é importante que os
profissionais entendam como nascem
esses estudos, que culminam na
escolha de cores, padrões e texturas
para as chapas.
Entenda tudo isso de forma prática e
rápida neste conteúdo.
Fonte: Schattdecor
TENDÊNCIAS 2015/2016
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Tecnologia

O

s consumidores estão cada
vez mais antenados e por
dentro das novas tecnologias
e lançamentos. Nesse
momento, mais do que nunca, é preciso
que o marceneiro tenha à sua disposição
aplicativos e soluções que permitam dar
uma rápida resposta ao cliente.
Confira algumas ferramentas para
ajudar nesse processo, e pesquise
outras disponíveis!

Aplicativo REHAU
Ajuda a calcular a metragem
de fita de borda do móvel,
procurar cores de fitas,
localizar revendas e visualizar
treinamentos da marca.
Clique nos ícones para baixar
para IOS ou Android:

Conceito Duratex
Na ferramenta é possível
mostrar ao cliente como
fica um móvel em diferentes
opções de MaDeFibra BP no
celular, tablet ou computador.
É rápido e intuitivo.
Conheça a versão web ou
baixe o aplicativo:
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Uma produção Habitus Brasil®
Todos os direitos reservados

www.habitusbrasil.com

