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ara um negócio, contar com
sua própria linha de produção e canal de venda para
escoar seus produtos, é um fato que
traz diversas vantagens. Para a empresa, isso representa redução de custos
e possibilidade de oferecer preços
atrativos. Para o consumidor final,
representa uma segurança maior em
relação à qualidade dos produtos e
ao cumprimento de prazos na entrega
do produto.
Essa foi a receita de negócio adotada pela Jusmar Móveis, moveleira
localizada em Linhares (ES). Criada em
2009, é sucessora de outra empresa
que atuou no mercado durante 30
anos, a Móveis Conquista. Da antiga
companhia, herdou um fato importante: o compromisso constante de
trabalhar com madeira de qualidade.
Uma das alternativas encontradas
pela Jusmar Móveis para atender a
essa premissa foi o Lyptus®. Além da
qualidade, ele tem um forte aspecto
ambiental. Considerado uma madeira
nobre, é totalmente extraído de florestas renováveis a partir de florestas
plantadas. “Nós escolhemos trabalhar
com o Lyptus® desde o começo das
atividades da loja por conta da qua-

lidade, garantia e beleza da madeira.
É ambientalmente correto, uniforme,
não apresenta problemas com pragas
e tem boa secagem”, explica Francisco
Smarçaro, proprietário da empresa.
Outro fato que levou à escolha da
matéria-prima, de acordo com o empresário, é a escassez de madeiras

nativas tradicionais, como mogno, jacarandá, marfim e imbuia. “Hoje, praticamente
não existe mais a disponibilidade dessas
madeiras no mercado.”
A Jusmar Móveis é especializada na
fabricação de produtos como jogos de
sala, sofás, roupeiros, camas, mesas e
cadeiras de jantar. Os itens produzidos
e comercializados pela empresa, além da
madeira de qualidade, contam com boas
doses de qualidade e design sofisticado.
Da indústria saem móveis exclusivos para
a loja, que oferece preços especiais e condições de pagamento atrativas. Atende o
mercado capixaba, com serviço de entrega
e montagem própria.

www.lyptus.com.br
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