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Cadeia moveleira mira o alvo em suas necessidades e 
demandas para construir novos produtos

CONGRESSO 
MOVELEIRO
Tudo o que aconteceu 
no principal encontro 
do mercado

TOP MÓBILE
10 anos do prêmio que 
destaca as empresas que 
fazem a diferença no 
setor moveleiro



Tecnologia

Divulgação Duratex

P rodutos com propriedades 
antibacterianas e antifúngi-
cas contam com maior valor 

agregado e tornam-se um diferencial 

competitivo para a indústria moveleira. 

A tecnologia é geralmente incorpora-

da na fabricação do revestimento e ga-

rante às peças proteção contra agentes 

causadores de manchas, odores desa-

gradáveis e possíveis deteriorações. O 

conceito pode ser um caminho interes-

sante para ganhar mercado, sem que 

sejam necessárias grandes alterações 

em produtos ou processos fabris, se-

gundo o managing director LATAM da 

Microban®, Renato de Souza.

Incorporar tecnologias antimicrobianas 
já é realidade no setor moveleiro

POR_ JÚLIA MAGALHÃES

a toda prova

Soluções antimicrobianas, reforça o 
diretor, podem ser aproveitadas para 
fornecer aos clientes um incentivo à 
compra, já que diversificou de forma 
inovadora o portfólio. “A tecnologia 
protege a superfície de um produto 
por toda sua vida útil. Nossos aditivos 
operam em nível celular para inibir 
continuamente o crescimento micro-
biológico descontrolado.”

A marca conta com diferentes tecno-
logias, tais como masterbatches, adi-
tivos líquidos e compostos antimicro-
bianos para serem empregados em 
madeira, laminados, fitas de borda, 
revestimentos sintéticos, entre ou-
tros. “A tendência é o surgimento de 

novas tecnologias. Um número cada 
vez maior de empresas deve buscar 
esse diferencial, pois o consumidor 
está mais preocupado com a higiene 
e bem-estar de sua família”, aponta. 

DESEMPENHO

Os antimicrobianos podem atuar em 
espectro específico (um tipo de bac-
téria) ou sobre amplo espectro de 
microorganismos (bactérias, fungos 
e outros), explica o diretor comercial 
da Nanox®, Daniel Minozzi. “Hoje 
existem diversas moléculas bioci-
das que podem ser usadas como 
antimicrobianos. Todas têm suas 
diferenças em forma e capacidade 
de controlar e eliminar os microor-
ganismos, assim como diferem na 
segurança para os usuário, tanto na 
criação de resistência microbiana 
como em sua aplicação.”

PROTEÇÃO

Todos os produtos 
Duratex contam 
com tecnologia 

Protekto, benefício 
oferecido aos 

clientes sem custo 
adicional
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Por essa razão, Minozzi esclarece que 
o conhecimento dos princípios gerais 
que norteiam o uso de antimicrobia-
nos, bem como das propriedades e 
características básicas dos produtos 
disponíveis, são essenciais para a es-
colha adequada da proteção.

MERCADO

As linhas Corano® Garden, Facto® 
Náutico e Facto® Med da Cipatex® 
contam com proteção antibacteria-
na Microban®. Segundo o gerente 
de produtos do setor moveleiro da 
empresa, Luis Spezzotto, a adoção 
da tecnologia se deu com o intuito 
de oferecer um produto adequado 
para áreas externas. “O uso da pro-
teção Microban® em revestimentos 
sintéticos flexíveis é uma exclusivida-
de da Cipatex® na América Latina e 
Europa”, ressalta. O gerente enfatiza 
ainda que a procura não se dá ape-
nas por quem tem algum proble-
ma de saúde. Exemplos disso são o 
Facto® Náutico e Corano® Garden, 
cuja procura está diretamente ligada 
à vida útil do produto, facilidade de 
limpeza e a certeza de utilizar um 
item livre da proliferação de fungos e 
bactérias. Já no caso do Facto® Med, 
as exigências da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) são fato-
res determinantes. 

Tecnologia

A Guararapes possui a proteção  
antimicrobiana NanoxClean®, da  
Nanox®, em alguns de seus produtos. 
“Apesar de ser recente no mercado 
de móveis, a tecnologia antimicrobia-
na já está inserida nos itens do nosso 
dia a dia a mais tempo, seja em tintas 
ou plásticos”, salienta o gerente téc-
nico da marca, Gerson Aldo de Souza. 
Neste contexto, a marca buscou ter 
um produto que pudesse agregar 
essa mesma proteção à superfí-
cie dos móveis revestidos na linha  
GuaraFibra BP. 

Adotar a proteção antimicrobiana pode 
ser um caminho interessante para ganhar 
mercado, sem que sejam necessárias grandes 
alterações em produtos ou processos fabris

O gerente frisa que alguns tes-
tes, baseados em normas interna-
cionais, demonstram redução de 
99,99% de bactérias após 24 ho-
ras de exposição – bactéria como a  
E. Coli foi usada no teste, muito 
comumente associada a problemas 
gastrointestinais nas pessoas.

Já a Duratex desenvolveu a Protekto, 
tecnologia exclusiva de blindagem 
para aplicar em suas linhas de painéis 
e pisos. Segundo o coordenador de 
assistência técnica de piso da marca, 
Everton Padial, a maior vantagem da 
tecnologia é a segurança da família 
em relação à saúde e ao bem estar. 
“O Protekto não deixa que microor-
ganismos se instalem nos produtos, 
mantendo-os sempre novos e limpos, 
com benefício duradouro. Tem ação 
contínua por toda vida, além de facili-
dade na limpeza e mantém a aparên-
cia de novo por muito mais tempo”, 
frisa Padial. “O consumidor final está 
atento a esse tipo de diferencial”. 

Linha Dual Blanc, da Guararapes, 
recebe proteção antimicrobiana 

NanoxClean®, da Nanox®

Divulgação Guararapes
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