Centro aumentará produtividade de moveleiros de Eunápolis
Fonte: IEL - 24/11/2006
Um centro de produção de móveis promete aumentar em 70% a produtividade da
Associação das Indústrias de Madeira e Móveis de Eunápolis (Eunamóvel), município de 100
mil habitantes localizado no extremo sul da Bahia. O Centro Eunapolitano de Produção
Moveleira, que será inaugurado na próxima terça-feira, 28 de novembro, às 14h, terá 900
metros quadrados de área construída e empregará 40 profissionais capacitados pela escola
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de Dendezeiros, em Salvador.
O centro terá capacidade para produzir quatro cadeiras em oito minutos. Para se ter uma
idéia, atualmente cada cadeira demora, em média, um dia e meio ser produzida. O
presidente da Eunamóvel e dono da Dika Móveis, uma das 18 empresas que integram a
associação, Valdir Lima da Silva, afirma que a unidade também fabricará produtos de
melhor qualidade. "Nenhuma fábrica de móveis na região Nordeste tem equipamentos tão
modernos quanto os nossos", informa.
A unidade é fruto do projeto de desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, do
Ministério da Integração Nacional em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Conta
com o apoio da Mesovale, organização não-governamental que trabalha no
desenvolvimento da região, do SENAI, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) e dos governos dos estados de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. O
objetivo da iniciativa é incrementar a economia local e oferecer condições para que as
empresas produzam mais e sejam competitivas. Além do setor de madeira e móveis, mais
cinco segmentos são apoiados: gemas e artefatos de pedra, apicultura, aqüicultura e
piscicultura, fruticultura, e cachaça.
O local onde funcionará o centro de produção de móveis foi cedido pela prefeitura de
Eunápolis e os equipamentos foram adquiridos pelo IEL com recursos do Ministério da
Integração. Durante a inauguração, será assinado um convênio entre as duas entidades e
os governos de Bahia e Minas Gerais para iniciar a segunda fase do projeto de
desenvolvimento do Arranjo Produtivo de Madeira e Móveis dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri.
Entre as ações previstas no novo acordo está a instalação de uma secadora de madeira em
Eunápolis. Com o equipamento, o tempo de secagem de madeira, que leva em média de
três a quatro meses, será reduzido para 15 dias. "A estufa fará com que reduzamos os
custos de produção e a Eunamóvel passará a fornecer madeira seca para o Sindicato das
Indústrias Moveleiras de Turmalina, em Minas Gerais", diz Silva. O arranjo de madeira e
móveis de Turmalina também integra o programa do IEL com o Ministério da Integração.
A Eunamóvel atende hoje, além de Eunápolis, os municípios baianos de Itabuna, Porto
Seguro, Ilhéus e Salvador. De acordo com Silva, no próximo ano, passarão a atender outros
estados do Nordeste. "Os outros estados nordestinos ainda importam móveis do sul do país.
Até janeiro, deveremos atender Sergipe, Alagoas e Pernambuco", planeja o empresário.
Silva conta que antes do programa do IEL com o Ministério da Integração, a Eunamóvel
recebia apoio do SENAI de Dendezeiros e do Sebrae, que auxiliou na formação da
associação. Além de capacitação de trabalhadores, o SENAI produziu protótipos de uma
cadeira e de uma cama para serem fabricados em Eunápolis. Antigamente, a prototipagem
era feita nas fábricas, com parada da produção, acarretando mais tempo e custo para as
empresas.
Além da inauguração do centro, no dia 28 de novembro, o Ministério da Integração realizará
em Eunápolis o Fórum de Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Mesorregião dos

Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. O evento será realizado das 8h30 às 12h30. "O
objetivo é discutir melhorias na gestão e execução de projetos na região, além de permitir a
troca de experiências entre os participantes", afirma o consultor do IEL responsável pelo
programa, Cláudio Veras.
Segundo Veras, o projeto deverá se encerrar em julho de 2007. Entre as ações previstas,
estão a ampliação de uma unidade de beneficiamento de mariscos, em Conceição da Barra
(ES), construção de uma unidade de beneficiamento de pescados, como robalo e tilápia, em
São Mateus (ES), e construção de outra unidade para beneficiamento do mel, no município
de Mucuri (BA).

