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Software de Gestão: um apoio aos 
pequenos neGócios moveleiros

Resposta
técnica

madeira e móveis

Software de gestão: um apoio 
aos pequenos negócios moveleiros
A expansão do mercado moveleiro nacional é visível aos olhos dos empresários  
de pequenos negócios. 

Por que 
adquirir um 

software para gestão 
e controle da produção 
na minha empresa de 

móveis?

2011

2012

EmprEsas

16,4 mil

17,5 mil

faturamEnto

r$ 32,50 bi

r$ 38,65 bi

ExportaçõEs us$ 

742,6 mi

708,7 mi

pç. produzidas

462 mi

494,2 mi

importaçõEs us$ 

565,3 mi

653,4 mi

/ dados comparativo dos anos de 2011 e 2012:

18%
foi o aumEnto do 
faturamEnto Em 2012, Em 
rElação ao ano dE 2011. 

2014
é o ano da Copa do mundo da fifa.  a ExpECtativa é 
quE EstE CrEsCimEnto tEnha rEflExos, uma vEz quE 
as oportunidadEs para o sEgmEnto são muitas. 

dica! ConhEça o bolEtim sEbraE oportunidadE para o sEtor movElEiro.

http://segmentos.sebrae2014.com.br/madeiraemoveis/oportunidades-para-o-setor-moveleiro/?id=4995&t=12


aliança dE duas EmprEsas gaú-
Chas, a proCad softwarEs E a mCm 
sistEmas dE gEstão, para a Criação 
dE softwares para o sEgmEnto 
movElEiro. aumEnta a sinErgia 
ComErCial E os ganhos Em EsCala. 

software voltado para as EmprE-
sas dE gEstão movElEira, nos sEg-
mEntos dE planEjados, ConvEnCio-
nais E dE dECoração. é um sistEma 
modErno, dEsEnvolvido Com tEC-
nologia dE última gEração E quE 
proporCiona maior ControlE, Efi-
CiênCia E agilidadE nos proCEssos 
da sua EmprEsa.

alia ControlE E intEgração para 
ofErECEr a solução ComplEta no 
gErEnCiamEnto das prinCipais 
rotinas administrativas E opEra-
Cionais da EmprEsa movElEira. a 
tECnologia ofErECE Estrutura dE 
apoio EfiCaz, sEgura E ConfiávEl. 
possui módulos E funçõEs pEr-
sonalizadas, pErmitindo quE o Em-
prEsário CustomizE o Conjunto dE 
soluçõEs a sEr Contratado.

promob software 
solution 

nc 
móveis

total
evG
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/ os móveis e a tecnologia

/  utilização de softwares como diferencial competitivo

ti é um dos sEgmEntos 
quE mais CrEsCE no 
país Com uma projEção 
dE alta dE 9,2%,  
tEndo pErspECtiva dE 
alCançar  11% Em 2014  

fontE: idC

A TI atua em diversos segmentos. Sua aplicação 
visa melhorar e agilizar as rotinas produtivas com a 
automatização de trabalhos manuais. Além de faci-
litar a vida do empresário, pode fornecer respostas 
às necessidades do pequeno negócio.

Para manter a 
expansão no segmento 

de móveis é imprescindível 
que as indústrias tenham 
maior controle e agilidade 

na sua produção. 

Com a realização da Copa do Mundo da FIFA 2014 no Brasil, integrar as atividades da 
empresa, desde a produção no chão de fábrica até os processos comercial, financeiro e 
contábil, pode ser um diferencial, pois permite:

/  Softwares de gestão e controle da produção

agilidadE

produtividadE

ControlE da gEstão

manutEnção da qualidadE

organização da logístiCa
 
gEstão da ComErCialização

http://www.promob.com/pt
http://www.promob.com/pt
http://www.ncsolucoes.com.br/site1/moveis.asp
http://www.ncsolucoes.com.br/site1/moveis.asp
http://www.evginfo.com.br
http://www.evginfo.com.br
http://br.idclatin.com/releases/news.aspx?id=1457
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Veja a seguir algumas características que precisam ser levadas em consideração no momento 
da escolha de um software e que podem ser considerados quesitos de qualidade: 

/ características dos softwares para o segmento moveleiro

correção Executa as tarefas de forma precisa, como foi definido nos  
 requisitos e especificações do projeto.

robustez Evitar o travamento do computador, mensagem de erro no   
 meio de uma operação, programa encerrado inesperadamente.

reusabilidade Capacidade do software ser usado em outras aplicações.

eficiência Velocidade na execução, evitar que o programa seja lento,  
 atrasando o processo.

portabilidade Utilizável em diversas plataformas: Windows, Unix, Android.

integridade Proteção das informações, evitar acessos não permitidos bem  
 como modificações não autorizadas.

facilidade de uso Software descomplicado, fácil de usar.

fatores siGnifica

software dE intEgração dE Con-
trolE dE produção para movElEi-
ras. pErmitE ganho dE agilidadE no 
Chão dE fábriCa Com a utilização dE 
sistEmas Como os supErvisórios dE 
máquinas sECCionadoras CapazEs 
dE lEr o pEdido fEito pElo CliEntE.

intEgra vários dEpartamEntos da 
EmprEsa movElEira, dEsdE o pro-
CEsso dE Chão dE fábriCa até os 
proCEssos ComErCial, finanCEiro E 
Contábil. o Csw movElEiro é Com-
posto também dE módulos ComplE-
mEntarEs intEgrados ao bi (fErra-
mEnta para tomada dE dECisão), 
Crm (gEstão dE rElaCionamEnto) E 
o sistEma para rEprEsEntantEs (au-
tomação ComErCial).

os softwares guEnka foram planE-
jados para suprir as pECuliari-
dadEs do sEtor movElEiro, rEssal-
ta o monitoramEnto ConstantE 
dE todo o proCEsso dE produção E 
suas Etapas, além dE intEgrar os di-
vErsos sistEmas E sEtorEs dE toda 
a indústria. o usuário Conta Com 
maior agilidadE nos proCEssos 
E ControlE dE produção E ConsE-
quEntEmEntE mElhor EfiCiênCia no 
atEndimEnto.

movsyscsw moveleiro Guenka

http://www.citisystems.com.br/automacao-setor-moveleiro/
http://www.personaldata.com.br/solucoes/csw-moveleiro/
http://guenka.com.br/index.html


Num mercado cada vez mais competitivo, é 
importante ter produtividade, ou seja, fazer 
mais com menos. E os softwares ajudam a 

ganhar eficiência
carlos sacco, diretor de marketinG da associação brasileira 

 das empresas de Software (abes), em entrevista ao uol
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padronização nos processos: ao aderir um software, é importante que todos os 
processos estejam alinhados. Se sua empresa moveleira já possui o processo bem 
estruturado, é a ferramenta que deve se adequar às necessidades da empresa, e 
não o contrário. 

visão gerencial: ter ampla visão de todas as atividades, desde a produção até a 
entrega ao consumidor final, isso permite encontrar as falhas e buscar estratégias 
antecipadas para saná-las.

monitoramento da produção: é possível fazer o acompanhamento por pedido ou 
por produto, desde o setup comercial até o pós-venda.

Ganhos em escala: a produção é controlada no desenvolvimento de produtos, ga-
rantindo qualidade, padronização e escalabilidade.

/ benefícios com a utilização de software de gestão e controle

dica! 
é prECiso quE o software 
atEnda a maior partE das 

nECEssidadEs do EmprEsário 
Em Cada uma das Etapas do CiClo 
movElEiro: no dEsEnvolvimEnto 
dE projEto, na EngEnharia, na 
gEstão dE loja E na gEstão dE 

fábriCa E fabriCação.

http://economia.uol.com.br/empreendedorismo/noticias/redacao/2013/10/08/veja-softwares-que-ajudam-pequeno-empresario-a-melhorar-gestao.htm


importante:
EmprEEndEdor, fiquE atEnto 
às suas máquinas E Equipa-

mEntos. mantEr EquipamEntos 
obsolEtos podEm atrasar En-
trEga, CompromEtEr prazos 

E Causar dEspErdíCio dE 
matéria-prima. 

presidente do conselho deliberativo nacional: Roberto Simões
diretor-presidente: Luiz Barretto   |   diretor-técnico: Carlos Alberto dos Santos
diretor de administração e finanças: José Claudio dos Santos | fotos: banco de imagens

uamsf – Unidade de Acesso a Mercados e Serviços Financeiros
 uacin – Unidade de Atendimento Coletivo – Indústria
conteúdo: Maria Cristina A. da Silva e Maria Carolina Pintosebrae SERVIço BRASILEIRo dE APoIo àS 

MICRo E PEqUEnAS EMPRESAS

www.sebrae2014.com.br
facebook.com/sebrae2014

twitter.com/sebrae_2014

Por isso o Projeto de Inteligência Competitiva do Programa Sebrae 2014 quer 
saber mais sobre suas expectativas e satisfação. Responda a breve pesquisa 
que elaboramos especialmente para você e seu negócio!

sua opinião faz a diferença!
participar

controle de materiais: é possível identificar matérias-primas que estão faltando 
ou sobrando no estoque.

diminuição de custos: permite que os processos sejam melhor planejados e di-
mensionados, e redução de desperdícios com matérias-primas, ao possibilitar cálcu-
lo real do consumo de materiais.

orçamento adequado: possilita rápida orçamentação, por manter armazenado to-
dos os valores de custos dos produtos, incluindo variáveis, margem de contribuição 
e comissão de venda.

dica! para sabEr das últimas novidadEs Em maquinários, fiquE atEnto ao portal sEbraE 2014, pois Em 
brEvE sErá publiCado um bolEtim sobrE o assunto.

Atendimento qualificado

orçamento rápido

Preço justo

Acompanhamento do pedido

Prazo de entrega realista

Móveis com conceito de sustentabilidade

/ diferenciais para o consumidor final

Confira alguns benefícios que poderão ser percebi-
dos pelo consumidor final em empresas que utilizam 
softwares em sua gestão:

http://www.sebrae2014.com.br
http://www.facebook.com/sebrae2014
http://www.twitter.com/sebrae_2014
https://docs.google.com/a/knowtec.com/forms/d/1wP96RiOQBFI-4g6uVVDDiJRLuKQP-hOJIZcoGAY8qsc/viewform

