
 
 

Ofício 079/2020              Bento Gonçalves, 06 de agosto de 2020 

 

Ilma Sra. 
Maristela Cusin Longhi 
Presidente da ABIMÓVEL 
São Paulo – SP 
 
 

A MOVERGS – Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul vem por 

meio deste solicitar à ABIMÓVEL medidas urgentes de proteção às indústrias moveleiras gaúchas e 

nacionais junto ao Governo Federal em relação aos fabricantes de matérias-primas e ao aumento dos 

preços, especialmente na área de painéis de madeira, como MDP revestido e cru.  

Enfatizamos que essas situações não ocorrem apenas nesse difícil momento de pandemia da 

COVID 19, mas, sim, têm sido recorrentes em diferentes momentos nos últimos anos. As poucas 

fabricantes de algumas matérias-primas têm gerado privilégios que ultrapassam o limite do aceitável, 

privando, inclusive, de abastecimento o mercado brasileiro em prol de ganhos extras com a exportação 

dos produtos.  

Verifica-se que apenas no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período 

de 2019, a exportação do MDP cru para a China registrou aumento de 700% e caso muito semelhante 

ocorre com os EUA, com alta de mais de 600%. 

Temos sido penalizados pela constante alta de imposto, pelo aumento do frete e da energia 

elétrica, pela forte desvalorização do real frente à moeda norte-americana e também pelo 

comportamento de fabricantes, o que é extremamente grave e têm gerado grande dificuldade no 

controle de custos dos negócios, pois nesse momento, é inviável o aumento no preço para lojistas e 

consumidores. As indústrias não podem ser punidas pela falta de políticas de mercado e instabilidade 

de preços. 

Diante do exposto, reiteramos que é inaceitável que essas atitudes deixem a sustentabilidade 

das indústrias brasileiras de lado pensando apenas no próprio lucro, o que afeta milhares de negócios, 

de empregos e de famílias que dependem da produção moveleira para o seu sustento. 
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