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1. PARTE I

1.1 INTRODUÇÃO

o "Setor de Trefilação de Barras de Aço para Construção

Mecânica" surgiu no Brasil na década de cinqüenta, sendo formado, na sua

origem, por pequenas empresas nacionais, familiares e de capital fechado

que se instalaram na Grande São Paulo, impulsionadas pelo

estabelecimento da indústria automotiva e de autopeças nesta região.

Esse setor é responsável pela adequação dos produtos

siderúrgicos longos não planos, denominados barras laminadas, à sua

utilização principalmente pelas indústrias automotiva e de autopeças,

através da melhoria das características dimensionais e das propriedades

mecânicas obtidas por um processo de transformação metalúrgico chamado
de trefilação.

A transformação ocorrida nessa etapa do sistema de valores1,

denominada trefilação, consiste na deformação a frio dos produtos

laminados resultando em barras que apresentam tolerâncias dimensionais

mais restritas e limites de ruptura, escoamento e dureza superficial mais

elevados devido às alterações metalúrgicas, conhecidas como

encruamento, ocorridas nesse processo",

1 o "sistema de valores", conforme denominação atribuída por Porter é definido como várias cadeias de
valores de empresas que se encaixam em uma corrente maior de atividades através de uma relação fornecedor
- cliente. Definição encontrada em PORTER, ME., Vantagem Competitiva. Criando e Sustentando um
Desempenho Superior, Editora Campus, Rio de Janeiro, 1996, p.31-32.

2 Encontra-se a fundamentação teórica deste processo metalúrgico em VAN VLACK, L. H.,
Princípios de Ciências dos Materiais, Editora Edgard Blücher Ltda, São Paulo, 1970, 38

reimpressão, p.138-147.
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A trefilação, conforme será descrita nos capítulos posteriores,

consiste na deformação das barras laminadas que são forçadas através de

um anel metálico, geralmente construído com carbeto de tungstênio, de alta

dureza superficial que dá forma acabada às barras com tolerâncias

dimensionais muito pequenas, da ordem de 0,20 milímetros até 0,04

milímetros, e devido ao fenômeno conhecido como encruamento, que é a

deformação dos retículos cristalinos do aço, aumenta a resistência à tração,

limite de escoamento e dureza superficial dos produtos.

As novas características encontradas nos produtos trefilados

permitem que estes materiais sejam utilizados na próxima etapa da cadeia

produtiva, através de processos de foriamento" ou usínaqem" de forma

mais produtiva, uma vez que suas tolerâncias dimensionais restritas

resultam em menores tempos de usinagem, menores perdas de sobremetal

removido na forma de cavaco na usinagem e menor quantidade de rebarbas

após o forjamento. Além disso, as peças produzidas a partir de barras de

aço refiladas, que não são submetidas a tratamentos térmicos, mantêm as

características de elevada resistência a tração, alto limite de escoamento e
maior dureza superficial.

3 Entende-se por forjamento as operações que visam conferir à peça a forma, ou as dimensões, ou
o acabamento específico, ou ainda qualquer combinação destes três itens, através da deformação
plástica do metal obtida por meio de altas pressões exercidas sobre esse, decorrentes de contanto
com ferramentas apropriadas. Maiores detalhes podem ser encontrados em GRÜNING, K.,
Técnica da conformação, Editora Polígono, São Paulo, 1973, p.27-89.

4 A usinagem dos metais é um conjunto de operações que conferem a peça a forma, ou as
dimensões, ou o acabamento específico, ou ainda uma combinação qualquer destes três itens,
através da remoção a frio de partes do material que compõe a peça. A seguinte obra trata
especificamente desse processo produtivo: FERRARESI, D. Fundamentos da Usinagem dos
Metais, Editora Edgard Blücher, São Paulo, 2" reimpressão, 1978.
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Na década de sessenta, o setor de trefilação de barras de aço

para construção mecânica sofreu uma rápida expansão, quando, além de

se beneficiar do crescimento dos setores automotivo e de autopeças,

passou-se rapidamente a substituir os produtoslaminados utilizados pelas

empresas destes setores por produtos trefilados, devido às vantagens

apresentadas por esse produto em relação ao item substituído. Nesse

período, as barras trefiladas de aço passavam também a ser utilizadas nas

indústrias eletroeletrônicas e de construção de máquinas.

No final dos anos setenta, após o "segundo choque do

petróleo", esse setor sofreu uma estagnação devido ao desaquecimento do

setor de autopeças aliado, ao fato de haver atingido sua condição de

maturidades, conforme mostrar-se-á nos capítulos seguintes, pois a

tecnologia de seu produto já era bastante difundida e não havia

oportunidade para promover o crescimento da demanda através da

substituição de produtos concorrentes por trefilados.

Verifica-se outro fato importante para o setor a partir da metade

da década de sessenta: as empresas siderúrgicas observando a alta

rentabilidade do segmento passaram a verticalizar suas atividades através

da instalação de unidades acabadoras próprias ou da compra de trefilaçóes

já estabelecidas, aumentando a competiç.ãonessa indústria.

5 Encontram-se os fundamentos teóricos sobre maturidade de um setor em : PORTER, M. E.,
Estratégia Competitiva, Editora Campus, Rio de Janeiro, .,. edição, 1986, p. 156-181.

3



Até o início dos anos noventa, as pequenas e médias empresas

do setor conseguiram conviver harmoniosamente com as siderúrgicas

alterando relações de concorrência na oferta de produtos trefilados com a

posição de cliente de matérias-primas. Nesta década, entretanto, a

competição no setor já maduro tornou-se acirrada devido à abertura do

mercado, às importações e à política cambial adotada pelo Banco Central

que também favorecia os produtos estrangeiros.

Apesar da ausência de importações de barras trefiladas de aço,

a abertura do mercado e a política cambial fomentaram a substituição de

peças e componentes produzidos internamente por similares importados,

afetando sensivelmente os setores de autopeças e eletroeletrônico.

Também, observou-se um aumento da importação de veículos e aparelhos

eletrônicos acabados que comprimiram ainda mais a demanda por produtos

trefilados de aço. Isto, além de reduzir a procura, também, obrigou a uma

redução do custo total da cadeia produtiva de modo a viabilizar a

competitividade das peças e conjuntos nacionais em relação aos

importados.

Nesse cenário de crescente competição interna, agravado pelos

efeitos da política aduaneira e cambial estabelecidas pelos diversos

governos nos anos noventa, pode-se observar que a problemática das

pequenas e médias empresas do setor assemelha-se a das pequenas

empresas de diversos outros setores da economia brasileira, contando

porém com a especificidade desse caso em particular.
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Neste momento cabe fazer uma observação sobre qual a definição

adotada para pequena e média empresa neste trabalho.

Verifica-se na literatura que não existe uma definição única e
.,

oficial do que seja uma pequena ou média empresa, encontrando-se

em Machline et ai : " A conceituação de pequena empresa depende de

diversas características, das quais as mais empregadas têm sido as

seguintes: número de empregados, capital da firma e faturamento. Qualquer

pessoa pode se dar ao prazer de criar uma definição nova - e arbitrária - da

pequena empresa." 6 Nessa mesma obra vemos abordagens diferentes que

tentam caracterizar a pequena e média empresa, por exemplo: "O Standford

Research Institute decidiu-se pela seguinte classificação:

- pequena indústria : menos de 100 operários

- média indústria : de 100 a 250 operários

- grande indústria : mais de 250 operários." 7

Encontra-se em ALVAREZ8 a classificação das pequenas e

médias empresas quanto ao número de pessoas empregadas, que varia de

país para país. Nos Estados Unidos e no Japão, as pequenas e médias

empresas, para serem consideradas com o tal, devem ter no máximo 500
:

empregados; na Alemanha e na França, um número inferior ou igual·a 499

pessoas; no Reino Unido, Finlândia, Dinamarca e Bélgica, 200 empregados,

enquanto que na Suiça, Austria e Noruega, somente 100 funcionários;

segundo esse estudo realizado em 1994. Verifica-se que esse critério varia

6 MACHLINE, C. et aI. Administração da Produção na Pequena Empresa Brasileira. Fundação
Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2" edição, 1971. p.2.

~Defif'liçãode-pequena e média empresa extraída de Machline et ai, Op.Cit.,p.3

8 ALVAREZ,RB. O Princípio da Eqüidade Tributária e o Tratamento dado às Pequenas. Dissertação
apresentada à Universidade Metodista de São Paulo, 2000, p.64.
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conforme a localização geográfica, mas também deveria considerar o setor

da economia em que a empresa se insere, pois não pode se esperar que

empresas industriais, de serviços e agrícolas tenham produtividades

próximas para serem classificadas do mesmo modo pelo número de

pessoas que empregam.

Existem outros 'crítéríoe que se apegam a capacidade de produção

destas firmas, que também são imprecisos e incompletos, pois quando se

analisa a capacidade de produção de uma pequena ou média empresa é

necessário se considerar outros parâmetros como: as tecnologias de que a

empresa dispõe, que produtos são gerados e até mesmo que qualidade é

obtida no processo produtivo. Então, novamente se depara com a

. complexidade da classificação destes tipos de organização.

Os critérios financeiros, que são utilizados, inclusive pela

Receita Federal, que se referem ao faturamento bruto, também, são

simplistas, uma vez que não levam em conta os custos, obsolescência da

empresa e seus passivos.

A Receita Federal do Brasil utiliza atualmente, o seguinte

critério para classificação das empresas para fins de incentivos e taxações,

que tem como base a lei número 8.864 de 28 de março de 1994, na qual

encontra-se as seguintes definições:

- Micro empresa: pessoa jurídica e a firma individual que tiverem

receita bruta anual igual ou inferior ao valor nominal de duzentos e

cinqüenta mil Unidades Fiscais de Referência - UFIR, ou qualquer outro

indicador de atualização monetária que venha a substituí-Ia.
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- Empresa de Pequeno Porte: a pessoa jurídica e a firma individual que,

não enquadradas como micro-empresas, tiverem receita bruta anual

igualou inferior a setecentas mil Unidades Fiscais de Referência -

UFIR, ou qualquer outro indicador de atualização monetária que venha a

substituí-Ia.

Em 1996, esta lei foi alterada pela Lei número 9317 de 5 de

dezembro de 1996, onde eram reconhecidas:

- Micro Empresa: com faturamento anual bruto de até R$ 120.000.

- Empresas de Pequeno Porte: com faturamento bruto anual maior que

120.000 e até o máximo de R$ 720.000,00.

Em 11 de Dezembro de 1998. O artigo terceiro da Lei de 11 de

Dezembro de 1998, alterou novamente o valor máximo fixado para a

Empresa de Pequeno Porte de R$ 720.000,00 para 1.200.000,00.

Verifica-se, então, que a definição para pequena e média

empresa depende dos parâmetros adotados, como o número de pessoas

que emprega, o capital empregado, a produção realizada, o faturamento

etc., e ainda é uma função do período de análise, da localização física da
firma edósetor daeccnomía em que atua.

Portanto, para este trabalho, necessita-se explicitar o universo

estudado. Define-se, então, o que será entendido como pequena e média

empresa no setor de trefilação de barras de aço para construção mecânica.

Consoante ao que foi exposto anteriormente, existem dois

grupos distintos de empresas atuando nesse segmento : um grupo formado
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pelas empresas familiares e que ainda se mantém como tal e outro grupo

por empresas siderúrgicas ou de bens de capital que foram atraídas pela

alta taxa de retorno do capital proporcionada pelo setor nas décadas de

sessenta e setenta e que aí ingressaram através da compra e incorporação

de alguns trefiladores existentes ou do investimento e criação de

departamentos, áreas ou divisões especializadas neste tipo de operação.

Neste estudo, portanto, essa classificação das pequenas e

médias empresas é facilitada pela própria formação desse setor industrial.

Conforme apresentado anteriormente as empresas que atuam no segmento

ou tiveram origem familiar ou foram fruto de investimentos de empresas

siderúrgicas que verificalizaram suas atividades pela instalação de novas

unidades fabris de trefilação ou pela compra das empresas existentes.

Então, atualmente, há como decorrência, dois grupos: um constituído por

empresas que ainda sustentam sua característica de empresas familiares,

sendo geralmente sociedades limitadas, com poucos sócios e em sua

maioria com algum grau de parentesco. Tais organizações possuem a

característica de empregar menos que 200 pessoas e possuir um

faturamento anual inferior a R$ 15.000.000,00; o outro grupo é formado por

empresas siderúrgicas que possuem divisões ou subsidiárias que realizam

operações de acabamento de barras a frio. Neste segundo grupo, há firmas

que consolidadas com suas matrizes, apresentam mais de 1.000

empregados e faturamentos anuais superiores a R$ 100.000.000,00.

Logo, como o produto deste trabalho é o delineamento das

tendências para as pequenas e médias empresas de trefilação, fala-se

sobre o primeiro grupo apresentado anteriormente e o termo pequenas e

médias empresas apresenta-se em contraposição às companhias
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siderúrgicas e de bens de capital que possuem unidades de acabamento de

barras a frio.

Definido o setor-alvo desse estudo e o grupo de empresas a ser
- ----------- ~------- --

estudado, a pesquisa que resultou no material aqui analisado inicia-se em

três vertentes: o estudo endógeno das pequenas e médias empresas do

setor, a análise estrutural do setor de trefilação de barras de aço para

construção mecânica no Brasil e o exame das tecnologias empregadas no

processo produtivo. Esta pesquisa, realizada no período de 1996 a 1999,

teve, também, acrescidas informações obtidas a partir de visitas realizadas

em empresas similares que operam nos Estados Unidos, Itália, Alemanha e

Espanha realizadas no mesmo período. Da análise estrutural do setor,

serão detectadas as oportunidades e ameaças existentes, enquanto que, a

partir do estudo das pequenas e médias empresas serão extraídas as

forças e fraquezas desses competidores, que juntamente com a

determinação da etapa do ciclo de vida que o setor atravessa, resultarão na

formulação de estratégias para as pequenas e médias empresas.

No estudo das pequenas e médias empresas, o pesquisador

entrevista os principais executivos, ou, na impossibilidade, os seus

subordinados diretos na hierarquia dessas organizações, através de

perguntas abertas, exploradas em profundidade, que procuraram identificar

quais as principais dificuldades enfrentadas por este grupo de empresas,

quais seus pontos reconhecidamente fortes, sob a ótica das próprias

empresas e quais os caminhos que enxergavam no futuro. Também, foram

entrevistados clientes de modo que esses pudessem confirmar ou

desabonar as forças e as fraquezas das pequenas e médias empresas

detectadas nas pesquisas realizadas nos trefiladores. Realiza-se o

confronto das respostas dos dois grupos entrevistados procurando-se
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descobrir os pontos fortes pelas coincidências e determinar as razões das

divergências.

Para análise estrutural do setor, utilizamos os modelos das

"cinco forças da concorrência" e do "sistema de valores" apresentados por

PORTER9 que são acrescidos dos conceitos de "competências essenciais",

de PRAHALA010
, dos "Cinco caminhos para o crescimento", de

TOMASK011 e da "dinâmica de ambientes competitivos", de REIBSTEIN12.

Realizaram-se, então, pesquisas com os clientes do setor de modo a

estabelecer as necessidades destes consumidores, envolvendo não

somente aspectos quantitativos mas principalmente qualitativos. Os

fornecedores de matérias-primas, também, foram estudados para se

determinar o grau de dependência dos trefiladores em relação e este grupo.

Por sua vez, as tecnologias de fabricação utilizadas foram

examinadas a partir de referenciais teóricos encontrados no Wire

Handbook, de OOVE13
, em periódicos da Wire Association mtemational",

9 PORTE R, M.E., Vantagem Competitiva: Criando e Sustentando um Desempenho Superior. Editora
Campus, 8° Edição, Rio de Janeiro, 1996.

10HAMEL, G.; PRAHALAD, C.K., Competindo pelo Futuro, Editora Campus, Rio de Janeiro, 1995.

11TOMASKO, R.M., Go for Growth, John Wiley and Sons Inc., New York, 1996.

12 REmSTEIN,D.J.; DAYS,G.S. A Dinâmica da Estratégia Competitiva Edítora Campus, SãoPaulo, 1999.

13- OOVE, A.S., Wire Handbook; The Wire Associatíon Internacional, Inc., Gljilford, Connecticut,
1980.

14The Wire Association Internacional é uma associação formada por trefiladores e profissionais
que atuam neste ramo com sede em Guilford, Connecticut, dedicada ao estudo de tecnologias de
trefilação e publica mensalmente o periódico" Wire Journat lnternanonar.
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em Operations Management, de KRAJEWSKI15, em Modem Production

Operations Management, de BUFFA16, e em Modernas Técnicas de

Manufatura, de SCHOMBERGER17, e de visitas e entrevistas com os

fabricantes de equipamentos para trefilação na Alemanha e Itália.

Utilizando-se deste material, serão formuladas alternativas que

viabilizem a pequena e média empresa.

15KRAJEWSKl• L.J. and RITZMAN. L.P. Operations Management: Strategy and Analysis.
Addison - Wesley Publishing Co, 3rd edition, 1993

16 BUFFA, E.S. and SARIN. R.K Modem Production Operations Management. John Wiley and Sons,
Eiighth Edition.

17 SCHONBERGER,RS. Técnicas Industriais Japonesas.Editora Pioneira, 4"Edição,-sãoPauIo. - ..... _-
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1.2 OBJETIVOS

Conforme será apresentado, as pequenas e médias empresas

de trefilação de barras de aço para construção mecânica no Brasil, sofrendo

de falta de recursos que lhes permitam investimentos em tecnologias de

fabricação, pesquisas de produtos e de mercado, como as demais

pequenas empresas de diversos outros setores econômicos, ficam a mercê

do talento de seus dirigentes, que as conduzem a partir de um emaranhado

de informações que recebem do mercado, da concorrência e dos

fornecedores e de seus sentimentos.

Este trabalho, a partir de pesquisas e avaliações do mercado

consumidor de barras trefiladas de aço, das tendências deste mercado, dos

fornecedores de matérias-primas, dos produtos substitutos e das empresas

que competem neste setor, tem como objetivo sugerir possíveis estratégias

que se adotadas pelos pequenos e médias empresas do setor, permitam a

sobrevivência destas empresas a curto prazo e que prosperem a médio
prazo.
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1.3 RELEVÂNCIA DESTE TRABALHO

Conforme mencionado anteriormente, as pequenas e médias

empresas desse setor se vêem pressionadas pela ameaça de importação

de peças e conjuntos destinados a produção automotiva e de

eletroeletrônicos que diminuem a demanda por produtos trefilados, e pelas

companhias siderúrgicas de grande porte e de bens de capital que

passaram a investir no segmento na última década, aumentando a oferta

dos produtos trefilados a preços reduzidos. Então, o pequeno empresário se

encontra diante desse problema sem dispor de informações e ferramentas

que lhes permita analisá-lo e traçar caminhos para suas organizações se

posicionem ante essas ameaças.

A partir da vivência do pesquisador na administração e no

estudo de empresas de trefilação, este constatou a inexistência de trabalhos

que abordassem este segmento da economia de modo científico e

utilizando conceitos de administração para a construção de estratégias

competitivas.

Verificou-se também a existência de apenas um estudo

realizado pela Tecnometal- Estudos e Projetos Industriais, uma consultoria

sediada no Rio de Janeiro, que por solicitação do SICETEL (Sindicato de

Empresas de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação do Estado de

São Paulo,) realizou um levantamento do mercado consumidor existente em

1987. Além disso, observou-se a existência de pouca literatura que se

dedica a empresa de pequeno porte, em geral, onde destacam-se as obras:
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Administração da produção na Pequena Empresa Brasileira18 de

MACHLlNE et ai e Pequenas Empresas19 de RATTNER et aI.

Então, esta dissertação vem em auxílio ao pequeno empresário

do setor, levantando dados estruturais do setor, fornecendo uma

metodologia de análise dos mesmos, delineando a evolução tecnológica

dos processos de fabricação e verificando as práticas de administração

correntemente utilizadas por essas empresas, de modo a oferecer soluções

alternativas que possibilitem às companhias enfrentar os desafios atuais e

a prosperar a médio prazo. Destarte, espera-se contribuir com o pequeno

empresário, permitindo-lhe o acesso a informações e propostas

estratégicas.

18Machline,C.et aI. Op. Cit.

19Rattner,H. et alo Pequenas Empresas, Editora Brasiliense, São Paulo,1985.
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1.4 Método de Trabalho

1.4.1 Metodologia

Para a consecução dos objetivos propostos, utilizou-se uma

abordagem empírica realizada pelo método indutivo, sendo que as

pesquisas de campo tiveram caráter exploratório com observações

estruturadas, não participantes e individuais na vida real.

o estudo aqui apresentado procura identificar alternativas para as

pequenas e médias empresas do setor de trefilação de barras de aço para

construção mecânica frente as forças da concorrência 20, de modo que se

implementadas por essas organizações permitam qüe as pequenas e

médias empresas se posicionem estrategicamente de forma defensável.

1.4.2 Técnicas

Foram empregadas as seguintes técnicas de pesquisa:

1.4.2.1 Revisão bibliográfica, onde verificou-se os conceitos e idéias

extraídos da administração, que possam contribuir para a construção destas

opções estratégias, como: Análise Estratégica, Qualidade, Gestão de

Mudanças, Administração da Produção e Custos.

1.4.2.2 Entrevistas compostas por perguntas abertas realizadas em

profundidade com distintos graus de formalidade realizadas com auxílio de

três roteiros diferentes que são apresentados na seção de anexos ( Roteiros

20 PORTER,M.E .. Estratégia competitiva. Editora Campus, Rio de Janeiro, 1996
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de Entrevistas 1,2 e 3), sendo cada um dirigido a um público-alvo

específico.

1.4.2.3 Observação" não participante junto ao público alvo, buscando

através de uma abordagem empírica efetuar uma pesquisa estruturada e
individual, na vida real.

1.4.2.4 Coleta de informações nos sindicatos patronais, associações de

classe, seminários e periódicos.

1.4.2.5 Análise dos materiais

Os resultados obtidos nas pesquisas aparecem comentados no

trabalho ou sob a forma tabelas, gráficos e citações onde se usam técnicas
de classificação.

1.4.2.6 População-alvo

As populações-alvo foram:

Os empresários das pequenas e médias empresas de trefilação ( 15
participantes).

Os gerentes das unidades de acabamento das grandes empresas de

trefilação ( 5 participantes ).

Os responsáveis pelas compras de barras trefiladas pelas empresas
clientes (78 participantes ).

21 LAKATOS,E.M.; MARCONI,MA. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo, Editora Atlas,
1996.
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Engenheiros de desenvolvimento de Automobilísticas ( 3
participantes ).

Gerenciadores de empresas clientes ( 6 participantes ).

17



2. PARTE 11

2.1 O PROCESSO DE TREFILAÇÃO

Neste capítulo, serão apresentados os conceitos utilizados no

processo de trefilação e sua evolução de modo que o leitor não afeito a esta

tecnologia de transformação possa entender as análises realizadas a
seguir.

Verifica-se que, desde os primórdios da humanidade, o Homem

aprendeu a trabalhar com os metais de modo a conformá-los em

ferramentas e armas com desenho adequado e alta resistência, o que

facilitou sua supremacia em relação as demais espécies.

De todos os metais existentes na natureza, o ferro é o mais

abundante e relativamente de fácil manipulação, por isso a preferência por

este na fabricação de peças, ferramentas e utensílios. Além disso, é

possível obter-se produtos de alta resistência através da combinação do

ferro com o carbono, que deve estar presente em solução sólida em

porcentagem inferior a 2%, sendo esta liga denominada como aço.

o primeiro processo produtivo nesta cadeia foi a fundição: em

altas temperaturas os metais fundem-se tornando-se líquidos, sendo que

nesta fase eles podem ser moldados nas mais diferentes formas. Após o

resfriamento do metal, ele adquire novamente as características de sólido,

porém com sua forma definida na fase anterior.
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Quando há necessidade da obtenção de elementos que

possuam razoável simetria em relação a um ou dois eixos transversais e

que possuam um comprimento longitudinal muito superior a maior altura

transversal, utiliza-se um processo de transformação a quente denominado

laminação.

Na laminação, o aço que foi fundido e resfriado em formato

aproximado de um paralelogramo, é aquecido a temperaturas superiores a

1200°C, quando é deformado por cllindros qüe possüem canais que dão

formas ao material. Tais formas são geralmente redondas, hexagonais,

quadradas, retangulares, mas também podem ser dos mais variados tipos

de perfis. Após a deformação realizada a quente nesse material, ele é

esfriados até a temperatura ambiente.

A peça bruta obtida por esse processo, denominada de barra

laminada a quente apresenta vários inconvenientes, como: tolerâncias

dimensionais bastante abertas, conforme se pode observar na tabela 1

anexa. Uma série de defeitos superficiais oriundos da própria dinâmica da

solidificação desses materiais ou do contato com impurezas existentes na

matriz durante essa mudança de fase. E baixa resistência mecânica,

conforme apresentamos alguns exemplos na tabela 2.
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Surge, então, a trefilação de barras de aço, que através de

operações de deformação a frio, redutoras da área transversal da barra

laminada, resultante da composição de esforços de tração longitudinal e

compressão transversal, melhoram as características mecânicas do

produto, aumentando sua dureza superficial, sua resistência a tração e seu

limite de escoamento. Ademais, esta operação de conformação a frio,

denominada trefilação reduz significativamente as tolerâncias dimensionais

do produto.

A operação de trefilação consiste na produção de barras

através do tracionamento destas contra uma matriz, denominada fieira, que

possui um orifício por onde a barra tracionada passa, dando ao produto sua
forma final.

Essa matriz, geralmente fabricada com carbeto de tungstênio,

possui ângulos de entrada, de trabalho e de saída além de uma região

paralela que é responsável pela dimensão firlaL~~_p~o~~t~.acabado. Na

figura 1 vê-se a fotografia de um grupo de fieiras de diversos perfis.

Maiores detalhes do processo podem ser encontrados em DCRLING22 ou

GRÜNING23•

22 DÕRLING, E. Die Profilzieherei; Fachbuchverlag GMBH; Leipzig; 1954.

23GRüNING, K. Técnica da Confonnação, Op. Cit. p. 177-185.
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Tal processo, então, dá a forma final ao produto e suas

tolerâncias dimensionais, conforme mencionado anteriormente, são muito

mais restritas que as das barras laminadas, conforme mostrado na tabela 1.

Outro valor agregado ao produto acabado é a melhoria de suas

propriedades mecânicas, em especial o aumento da resistência a tração, do

limite de escoamento e da dureza superficial. São apresentados alguns

exemplos das melhorias nas propriedades mecânicas dos aços na tabela

2, anexa. Esse fenômeno que resulta nessas alterações do comportamento

mecânico do material é conhecido como encruamento. Encontra-se em VAN

VLACK a seguinte definição para o fenômeno do encruamento:

"O encruamento ou endurecimento pela deformação a

frio de um metal é o aumento da dureza resultante da deformação

plástica do metal, onde: O movimento de discordâncias ao longo dos

planos de escorregamento internos ao material e a distorção dos

planos resultantes das deformações dos grãos adjacentes tornam

...··desordehàâa··a estrutura cristalina regular que inicialmente estava

presente no metal. Portanto, torna-se mais difícil o escorregamento

ulterior e a dureza do metal é aumentada". 24

24VAN VLACK, L.H.; Princípio de Ciência dos Materiais, Cp. Cit, p.148-149.
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2.1.1 OS PROCESSOS CONVENCIONAIS UTILIZADOS

PELAS EMPRESAS DETREFILAÇÃO DE BARRAS.

A rota tecnológica para a fabricação de barras trefiladas,

envolve, além da trefilação propriamente dita, alguns processos auxiliares,

tais como: decapagem química ou mecânica, corte barras no comprimento,

endireitamento, tratamento térmico para alívio de tensões e, algumas vezes,

operações de usinagem, como retífica sem centros ou descascamento.

Pelo método convencional para produção de barras trefiladas,

as fases de produção são realizadas em equipamentos especializados e

estanques, conforme o seguinte roteiro de fabricação:
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Fluxograma: Fases de produção de barras trefiladas

Barras Laminadas

Decapagem Mecânica ou
Química

~Ir

Trefilação

.... Tratamento Térmico
~r ~ Alívio de Tensões

Corte

~r
Endireitamento

+ l
I Descascamento Retíficas sem centros

I I.~•Inspeção por partículas
magnéticas

Embalagem
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As matérias-primas utilizadas nesse processo são barras

laminadas redondas, quadradas, hexagonais ou retangulares cujas bitolas

variam geralmente entre 7,94 e 101,0 milímetros com tolerâncias

dimensionais de 0,50 milímetros até 2 milímetros.

A primeira fase do processo de produção consiste na

decapagem das barras laminadas que pode ser feita através de imersão

destes produtos em banho ácido, normalmente ácido sulfúrico a uma

concentração de 5% diluído em água, ou ácido clorídrico a 12%. Este

método era muito utilizado até a metade dos anos 80, mas devido a ser um

processo poluente pela emissão de gases ácidos e pela dificuldade de

reaproveitamento dos resíduos, vem sendo substituído pela decapagem

mecânica que limpa a superfície do produto com jatos de pequenas esferas

de aço de diâmetros de 0,5 a 3,0 milímetros que colidem com a superfície

do material quando este passa por uma câmara isolada. Na figura 2, pode-

se observar uma decapagem mecânica de barras à medida que estas

passam pelo seu interior. Tal fase do processo tem por objetivo eliminar os

óxidos existentes na superfície das barraslaminadas conferir-lhes

rugosidade, de modo a facilitar a aderência do óleo utilizado na próxima

fase de produção.

A segunda fase é a operação de trefilação propriamente dita

que é realizada em equipamentos conhecidos como "bancos de trefilação".

Observa-se na figura 3, um banco de trefilação onde a barra está sendo

tracionada por um alicate. Na figura 4, pode-se ver a barra saindo da fieira

que está posicionada num dispositivo do "banco de trefilação" denominado

cabeçote e, após a barra ser totalmente puxada pelo orifício da fieira, ocorre

o retorno do alicate de tração à posição próxima ao cabeçote, onde se inicia

a operação de tracionamento de barras.
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Esse método de trefilação é pouco produtivo, pois, além da

velocidade com que a barra é tracionada ser reduzida, em media 25 metros

por.minuto, existe o tempo improdutivo em que o alicate retorna para junto

do cabeçote para prender e tracionar outra barra. Adiante, discutir-se-á a

produtividade e os custos envolvidos nessa operação, bem como nas

demais operações realizadas nas outras fases do roteiro de fabricação.

o corte tem como objetivo eliminar a ponta da barra trefilada

que é danificada pelo alicate quando este a segura para tracioná-Ia. Tal

operação também delimita a barra no comprimento solicitado pelo cliente,

ocorrendo normalmente perda de material devido ao fato da tolerância da

barra laminada ser de 200 milímetros e da barra acabada normalmente ser

50 milímetros. Isto ocasiona uma perda média de 8% do peso do produto,

que passa a apresentar conseqüentemente um rendlrnento'" de 92%. Na

figura 5, é apresentada a operação de corte sendo feita através de uma

serra com disco abrasivo, sendo que este equipamento é o mais

comumente empregado pelas pequenas trefilações.

25 o cálculo do rendimento é obtido, dividindo-se o peso dos produtos trefilados acabados pelo
peso dos mesmos produtos quando ainda em estado laminado e multiplicando-se. o resultado por
cem.
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Para algumas aplicações específicas de barras redondas, as

quais serão apresentadas no capítulo referente ao produto "barras trefiladas

de aço para construção mecânica", há necessidade de uma superfície sem

impurezas, que a ela se aderiram no processo de solidificação do aço

conforme mencionado no início deste capítulo. Para a eliminação dessa

região superficial, o trefilador se utiliza-dEi-duas operações: a retífica da

barra trefilada, que é um processo onde o material superficial da barra é

removido mediante o atrito com rebolos feitos de grãos abrasivos e um meio

ligante, e a outra operação, o descascamento, onde a barra movimenta-se

longitudinalmente entre quatro ferramentas de usinagem que possuem

movimento circular ao redor desta barra e removem o material superficial

através de arestas cortantes. A diferença entre estes dois processos está na

quantidade superficial conferida ao produto, ou na profundidade do material

removido por passe; enquanto que no processo de retífica a remoção

máxima é de 0,30 milímetros por passe, na operação de descascamento a

remoção é superior a 1,0 milímetro e inferior a 2,5 milímetros. Outra

diferença apresentada por este processo é o acabamento superficial, sendo

que o produto retificado apresenta uma rugosidade superficial menor e mais

homogênea em toda a superfície da barra. Maiores informações sobre

processos de usinagem podem ser encontrados em "Fundamentos da

Usinagem dos Metais" de FERRARESI26 .Deve-se, também, observar que a

operação de retífica mantém, ou melhora, a tolerância dimensional do

produto enquanto que a operação de descascamento aumenta o

afastamento obtido em relação ao valor nominal da bitola.
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Após o parágrafo acima e observando o fluxograma

apresentado no início do processo, o leitor pode ser levado a questionar

qual a razão para a realização dessas operações de remoção superficial

após a trefilação e porque não realizá-Ias diretamente sobre a barra

laminada. Existem dois motivos para que a remoção superficial seja feita

após a trefilação: o primeiro é que a melhoria das propriedades mecânicas

mantém-se na barra trefilada após a operação de usinageme o segundo

deve-se ao fato de se poder controlar a proximidade da bitola trefilada à

bitola do produto acabado, de modo a remover-se somente o sobremetal

necessário à eliminação dos defeitos superficiais, evitando, assim, perdas

de rendimento desnecessárias.

A operação de tratamento térmico é utilizada para aliviar as

tensões residuais induzidas pelo processo de encruamento, e tem a função

de reduzir a dureza superficial do produto de modo a manter a resistência à
tração e o limite de escoamento numa faixa restrita superior aos valores

encontrados nos produtos laminados e inferior aos obtidos após a trefilação.

A utilização específica destes produtos será apresentada num próximo

capítulo.

A inspeção realizada de forma convencional utiliza o conceito

de partículas magnéticas, onde a barra é submetida a uma corrente elétrica

que gera um campo magnético ao seu redor que persiste mesmo após

interrompido o fornecimento da corrente. Então, partículas ferro são

depositadas na superfície da barra e estas irão se distribuir

homogeneamente pela superfície que não apresente defeitos. Porém ao

encontrar uma descontinuidade, haverá um acúmulo de partículas. O

operador detecta visualmente este acúmulo de partículas ao redor da

descontinuidade, identificando defeitos superficiais não visíveis a olho nú,
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com largura até 0,1milímetros. Tal teste era requerido para produção de

barras destinadas a fabricação de peças de segurança de veículos

automotivos.

Atualmente, esse processo é substituído por inspeção realizada

por microprocessadores que lêem e comparam diversos campos

magnéticos reativos gerados a partir da superfície que está sendo

inspecionando quando submetida à ação de um campo maçnétíco primário.

Como os campos magnéticos reativos são gerados a partir de

movimentação de correntes na superfície das barras se existir alguma

descontinuidade, falha, o campo reativo gerado nessa região será diferente

do gerado a partir da superfície boa do material. Quando o

microprocessador detecta sinais diferentes de campos magnéticos

designados a partir da superfície da peça que se está inspecionando, esta

é considerada rejeitada, pois provavelmente apresenta algum defeito

superficial. Esse processo denominado de "eddy current test" é preferido ao

magnaflux para peças de segurança, pois elimina erros cometidos na

inspeção visual, que é totalmente dependente do operador.

A última fase do processo produtivo, a embalagem, é bastante

simples. Normalmente, utiliza-se papel crepado que envolve duas ou três

regiões do lote em faixas de 10 a 20 centímetros e sobre este papel são

utilizadas fitas metálicas, conforme se pode ver na figura 6.
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2.1.2 AS TREFllAS COMBINADAS, CÉLULAS DE
FABRICAÇÃO.

Após a Segunda Guerra Mundial, uma família de produtores de

agulhas da região de Aachen, no oeste da Alemanha, projetou uma linha de

produção mecânica, que agrupava o cabeçote de trefilação a um sistema de
I

tracionamento contínuo, a uma tesoura e a uma pequena endireitadeira.

Estes equipamentos eram interligados entre si por um eixo sobre o qual

existiam diversos cames que sincronizavam os movimentos dos diversos

equipamentos que compunham a linha.

Isto permitia que as barras laminadas fossem processadas

continuamente, com um menor tempo de ciclo do processo, sem

transferências entre equipamentos e sem estoques intermediários. O

próximo passo foi a utilização de bobinas laminadas em substituição às

barras laminadas, o que resultou num ganho de rendimento do produto pois

não navle-mats-eescertes das pontas das barras que eram deformadas

pelos alicates dos bancos de trefilação e nem descartes devido à tolerância

de comprimento das barras laminadas que são bem abertas. Essa linha de

.,:< trefilação denominou-se "trefila combinada", sendo este equipamento

também conhecido pelos trefiladores como trefila Schumag, que é o nome

deste primeiro fabricante.

Na figura 7, vemos uma trefila combinada fabricada em 1979,

em plena utilização, executando as fases de decapagem mecânica,

trefilação, corte e endireitamento numa única operação, com conseqüente

redução do custo de processamento. Esses equipamentos são capazes de

trefilar produtos redondos, hexagonais, quadrados, retangulares e chatos
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com bitolas de 4.0 milímetros a 50.0 milímetros, a despeito de que as

siderúrgicas nacionais só produzem bobinas de aço laminadas até a

dimensão de 38.10 milímetros.
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2.1.3 O ESTADO DA ARTE, DO PROCESSO DE
TREFILAÇÃO :

Desde a primeira trefila combinada produzida na década de 50,

o projeto desses equipamentos vem recebendo inúmeras melhorias

baseadas na utilização de comandos, controles e acionadores hidráulicos e

pneumáticos, o que proporcionou aos equipamentos maior velocidade e

confiabilidade. No final da década de 70, tentou-se adicionar a essa linha de

fabricação sistemas automáticos de inspeção constituídos por bobinas

envolventes que mediam e comparavam os campos magnéticos de duas

regiões distintas da bobina de aço que estava sendo trefilada. Entretanto, o

posicionamento desses equipamentos de inspeção entre a unidade de

tracionamento e a tesoura de corte, dificultava a detecção dos defeitos

devido ao alto nível de ruído apresentado pelo sistema. Os ruídos eram

causados pela superfície do produto que apresentava alta rugosidade, além

do empenamento existente nesta parte da bobina de aço que já havia sido

trefilada, mas não fora cortada em barra e endireitada.

A partir de 1995, foi integrado no equipamento o controle e

comando da regulagem da linha por meio de microcomputador, o que

reduziu o temponecesséríopera regulagem do equipamento. Além disso,

foram agregados nessa célula de fabricação operações de recorte após o

polimento que garantem um comprimento das barras com tolerância de 4.0

milímetros e uma estação que chanfra as pontas das barras de modo a

facilitar sua introdução em tornos automáticos pelos clientes. Hoje, existem

sete máquinas produzidas a partir desse conceito, três nos Estados Unidos,

uma na Espanha, uma na França e duas sendo instaladas no Brasil.
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No período de 1998 a 1999, implementou-se a integração do

sistema de inspeção e embalagem nessa célula de fabricação. As

vantagens são evidentes, pois todas as fases produtivas realizadas por um

trefilador passam a ser realizadas por uma única célula de fabricação. Para

tanto, optou-se pela instalação de dois equipamentos de inspeção

automáticos na célula de fabricação após a fase de endireitamento e antes

das operações de recorte e chanframento. Foram incluídos na mesa de

descarga da máquina comandos que descarregam as barras aprovadas

para a mesa de recorte e chanframento, enquanto que as barras reprovadas

são depositadas numa mesa destinada exclusivamente aos produtos

. rejeitados.

A localização dos equipamentos de inspeção após as fases de

corte e endireitamento, resolveram os dois fatos geradores de ruído que

inviabilizavam a utilização da inspeção em linha na década de 80: houve

uma melhoria da rugosidade superficial e do empenamento das barras

devido ao fato destas já estarem cortadas e endireitadas.

Então, a primeira trefila combinada com esse novo conceito já

está sendo instalada e, a partir do primeiro semestre de 2000, Ter-se-ão

todas as fases do processo de trefilação sendo executadas por um único

equipamento, inclusive a inspeção e a embalagem. Na figura 8 vemos uma

foto da trefila combinada de segunda geração com equipamentos de

inspeção integrados.
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2.1.4 COMPARAÇÃO ENTRE AS TRÊS DIFERENTES

TECNOLOGIAS EMPREGADAS NO PROCESSO DE
TREFILAÇÃO:

Podem ser resumidas as diferenças encontradas nas distintas

rotas de produção de barras trefiladas através da ta~~lêl.~. em_ªn_e.xº~~!1de

se observa que para a produção diária de 20 toneladas de um produto com

diâmetro de 20.0 milímetros e comprimento de 4 metros são necessários 11

operadores no sistema convencional, com uma produtividade de 0,9

tonelada por hora e um custo de fabricação de US$ 130,07 por hora,

enquanto que com o emprego de uma trefila combinada de segunda

geração há necessidade de 6 operadores, resultando numa produtividade

de 1,6 toneladas por hora, resultando num custo de fabricação de US$ 81,0

por tonelada. Enquanto que o custo de um produto fabricado numa trefila

combinada de 28 geração é de US$ 38,05 por tonelada.

Concluí-se que é improvável que um produtor utilizando-se da

rota de fabricação convencional, consiga competir com base no custo com

um produtor que utiliza uma trefila combinada de segunda geração. Essa

conclusão será utilizada numa análise posterior das bases de competição

do setor.

Juntamente com o processo de trefilação contínua,

desenvolveu-se uma operação de remoção da camada superficial das

barras diferenciada das operações de descascamento e de retífica já

citadas por serem desenvolvidas em-bobinas- !aminadas em vez de barras

trefiladas.
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Esse processo consiste na tração das bobinas laminadas por

orifícios existentes em ferramentas semelhantes a fieras mas com arestas

cortantes de modo que sua superfície seja removida longitudinalmente com

profundidade do corte de aproximadamente 0.30milímetros.

A operação de shave leva vantagem em relação à retífica e ao

descascamento devido ao seu menor custo. Na tabela 4 em anexo, é

possível verificar o custo comparativo entre as operações de shave, retífica

e descascamento. A desvantagem desse proce-sso é que só existem

equipamentos e ferramentas para processar bitolas redondas entre 10.0

milímetros a 20.0 milímetros, enquanto as operações de retífica sem centros

e descascamento podem processar barras redondas de 1.0 milímetro até

100 milímetros.
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2.2 O PRODUTO: BARRAS TREFILADAS DE AÇO PARA

CONSTRUÇÃO MECÂNICA'

Inicialmente, devem ser consideradas as necessidades

existentes que são satisfeitas através desses produtos. Então, conforme já

apresemeeeenteríormente, -observa-se que há três necessidades básicas, a

saber:

A primeira necessidade a ser atendida refere-se à tolerância

,dimensional das barras trefiladas. Essa tolerância mais restrita, conforme se

pode verificar na tabela 1, permite menores perdas decorrentes de

usinagem, pela redução do sobremetal removido pelos clientes. Para barras

que, em vez de usinagem, sofrerão forjamento, a tolerância menor garante

que haja menor formação de rebarbas e menores tensões sobre a matriz no

momento da prensagem.

Outra vantagem apresentada pelas barras trefiladas é a

melhoria das propriedades mecânicas, como: o aumento da resistência à
tração, o aumento do limite de escoamento e da dureza superficial. Essas

propriedades, normalmente, permanecem nos produtos dos clientes,

tomando-os mais resistentes.

O aumento da dureza superficial também é útil para o cliente

quando este realiza operações de usinagem. Nesse caso, a superfície do

material estando muito mole dificulta a quebra e remoção do cavaco

durante esta operação, tornado-a mais complexa.
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Muitos trefiladores ainda agregam valor às barras trefiladas

através da oferta de produtos isentos de defeitos superficiais. Tal isenção é

garantida pelo acréscimo de operações de remoção de superfície, tais como

retífica sem centros, descascamento ou shave.

Conhecendo os motivos que regem a existência das barras

trefiladas de aço para construção mecânica, estes produtos serão

classificados em função da sua principal utilização para facilitar a

compreensão deste estudo. Esses produtos classificam-se, então, em seis

grupos distintos, a saber: barras de aço para molas de suspensão, barras

de aço para hastes de amortecedores, barras de aço de corte fácil, barras

de aço de perfis especiais e barras de aço para aplicações gerais.

Essa classificação voltada para a utilização dada ao produto

pelo cliente foi adotada para facilitar a segmentação do mercado que será

realizada num capitulo futuro e foi concebida a partir da pesquisa feita com

os clientes do setor que responderam sobre a utilização dos produtos

adquiridos.

A primeira classe de produtos, denominada de barras de aço

para molas de suspensão é constituída por barras trefiladas de aço SAE

5160,6150, 9254, 9254 com vanádio e algumas variantes destes tipos de

aço. Esses produtos possuem bitolas redondas de 8,0 milímetros até 28,0

milímetros e comprimento entre 1100 milímetros até 4500 milímetros. O

fabricante de molas, ao receber este material já nas dimensões da mola

acabada, executa somente as operações de enrolar a mola em um mandril,

conferindo-lhe o formato final; então, realiza um tratamento térmico para

endurecimento da mesma, jateia sua superfície com esferas de aço e aplica

a pintura final.
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-~O-segundo grupo-formado por barras de aço para hastes de

amortecedores é composto por produtos com a bitola variando entre 9,0

milímetros e 30,0 milímetros de aços SAE 1025 e 1045, sendo que para

bitolas superiores a 18,0 milímetros o produto requer um limite de

escoamento elevado, superior a 60 Kgf Imm2 , de modo que a haste não

deforme durante a sua utilização.

Os aços de corte fácil são produtos que possuem na sua

estrutura sulfetos que facilitam o deslizamento das ferramentas de corte na

sua superfície, além de propiciar quebra do cavaco uniforme e superfície

acabada com menor rugosidade. Esse grupo de produtos é constituído por

aços do tipo SAE 12L14, 1213Te, 1212, 1213, 1112, 1144, DIN9SMn e

9SMnPb e similares, que se denominam de ressulfurados. O aço SAE

12L14 e DIN 9SRMnPb, contém chumbo na sua estrutura, enquanto que a

1213 Te possui telúrio, sendo que estes elementos facilitam a ação de corte

das ferramentas, resultando em cavacos mais quebradiços e maior vida das

ferramentas. Essas barras geralmente possuem perfis hexagonais ou

redondos e bitolas entre 4,0 milímetros e 60, O milímetros. São produtos

usados em tornos de alta produção ou que sofrem operações de furação

onde a profundidade do furo é de no mínimo, três vezes o diâmetro do
mesmo.

As barras de aço para rolamento são utilizadas para a

fabricação de diversos tipos de rolamento, como por exemplo de esferas,

rolos, agulhas etc. Formam não somente o elemento de rolamento mas

também as pistas internas e externas. São fabricadas em aço SAE 2100 e

possuem perfil redondo com bitolas entre 4,0 milímetros e 101milímetros.

Devido ao fato de sofrerem operações de forjamento durante a produção
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dos rolamentos, exigem baixa dureza superficial das barras, inferior a 220

HB, o que obriga os trefiladores a realizarem um tratamento térmico para

alívio de tensões após a trefilação.

Os perfis especiais são formados por barras que possuem

perfis bastante -variados, -os -quais são definidos pelas suas aplicações.

Existem inúmeros perfis diferentes que atendem à fabricação de .peças

específicas. Entretanto, esses produtos não são fabricados no Brasil, ao

contrário do que se observa na Europa, em particular na Alemanha e Itália,

onde existem trefiladores especializados na produção desse item.

As barras para aplicações gerais formam um grupo que engloba

diversos outros tipos de aços de bitolas redondas que são usados para a

fabricação de diversos elementos mecânicos como eixos de motores, eixos

de bombas, alavancas de câmbio, colunas de direção, pontas de eixo etc.

Apesar de cada uma das aplicações apresentarem volumes pequenos, a

somatória dos mesmos é bastante significativa como se poderá verificar no

capítulo dedicado ao estudo dos clientes.

Neste capítulo, forma apresentadas· mostrou-se as

características das barras trefiladas de aço para construção mecânica, bem

como uma classificação das mesmas em função de suas aplicações. Agora,

entendidos o processo de produção, as características e as aplicações

desses produtos, há o necessário embasamento para uma análise

estrutural do setor.
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2.3 A ANÁLISE ESTRUTURAL DO SETOR DE BARRAS

TREFILADAS DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO MECÂNICA

Para se vislumbrar perspectivas para as pequenas e médias

empresas desse setor, se faz necessário conhecer a sua dinâmica , uma

vez que: &IA estrutura industrial tem uma forte influência na determinação

das regras competitivas do jogo, assim como as estratégias potencialmente

disponíveis para a empresa"." Dessa forma, observa-se que a concorrência

em uma indústria28 tem raízes em sua estrutura econômica e transpõe os

atuais concorrentes diretos que atuam neste mesmo setor, EntªºLQ _grªu_º~

concorrência depende de cinco forças competitivas básicas, a saber: a

rivalidade entre as empresas existentes na indústria; o poder de negociação

dos fornecedores; a ameaça dos produtos ou serviços substitutos; o poder

de negociação dos compradores e a ameaça dos novos entrantes.

Essas forças, que são simbolizadas pelo diagrama, sugerido

por PORTER e apresentado na figura 9, refletem o fato de que a

concorrência em uma indústria não está limitada aos participantes nela

estabelecidos , ou seja: os concorrentes diretos, os fornecedores e os

clientes, mas também a todos os concorrentes potenciais, incluindo os

novos entrantes e os produtos substitutos e que todos estes elementos

trabalham de forma a um influenciar o outro. Isto tem como base o fato

27 Neste trabalho, utiliza-se a definição de uma indústria como o grupo de empresas fabricantes de
produtos que são substitutos bastante próximos entre si, sendo no caso as empresas que
produzem e comercializam barras de aço tretiladas para construção mecânica. .

28 PORTER, M.E .. Estratégia Competitiva. Op. Cit, p.22.
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econômico de que a concorrência, entendida em sua forma mais

abrangente, age continuamente de modo a diminuir a taxa de retorno sobre

o capital investido na direção da taxa competitiva básica de retorno, que é

aproximadamente igual ao rendimento sobre os títulos do governo ajustado

para mais pelo risco de perda decapitai inerente ao setor. Ou seja: os

fluxos de capital vão de um setor menos rentável para um setor mais

rentável proporcionalmente a esta variação de rentabilidade e inversamente

às dificuidades encontradas pelas barreiras de saída e entrada nos

respectivos setores.

Esse fluxo de capital pode ocorrer por novos investimentos dos

concorrentes já situados no segmento, pela entrada de empresas que não

atuavam neste setor e passam a concorrer nele, ou por investimentos em

produtos substitutos que possam retirar desta indústria parte do mercado

consumidor e consequentemente dos retornos. Da análise estrutural que

aqui se inicia, serão conhecidas as ameaças e oportunidades existentes

para as pequenas e médias empresas de trefilação. _

Essas informações adicionadas ao conhecimento dos pontos

fracos e fortes destas companhia obtidos a partir de pesquisas realizadas

unto aos trefiladores índependentes'" a seus clientes, e do reconhecimento

do estágio atual do ciclo de vida do setor de trefilação de barras de aço,

será possível traçar estratégias viáveis que levem essas empresas a

posições defensáveis contra os ataques das forças da concorrência.

29 As pequenas e médias empresas de trefilação de barras acabadas para construção mecânica são chamadas
de trefiladores independentes, pelas pessoas que atuam neste meio, devido ao fato de não estarem ligadas a
grupos econômicos, como acontece com os grandes trefiladores que são braços de empresas siderúrgicas ou
de bens de capital.
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2.3.1 OS CONCORRENTES DO SETOR

o conhecimento da concorrência é um aspecto central e

necessário à formulação de estratégias para as pequenas e médias

empresas e consiste na análise detalhada dos competidores do setor.

Procura-se desenvolver um perfil da natureza e do sucesso das prováveis

mudanças estratégicas que cada concorrente pode vir a adotar, as

respostas prováveis dos demais concorrentes a este movimento estratégico

e a provável reação de cada um deles ao conjunto de alterações no setor e

ambientais, envolvendo as outras forças da concorrência.

Dessa forma, necessita-se estudar quais as capacidades e

competências das empresas que-atuam no setor, quais as suas estratégias

correntes, planejadas ou ocasionais, conforme encontramos em

MINTZBERG30
, quais suas metas futuras e formular hipóteses sobre os

participantes do setor.

As capacidades e competências centrals" dos participantes

desse segmento determinam a probabilidade, natureza e intensidade de

seus movimentos estratégicos e de suas reações a movimentos LFlic~dQ_s

por outros interna ou externamente ao setor.

30 MINTZBERG, H., The rise and fali of Strategic Plannig, The Free Press, New YOrk,1994.

31 Competências centrais segundo PRAHALAD são as habilidades e conhecimentos que _~s
organizações detém, ou devem desenvolver que fortalecem o negóciodã-empresá.-Maiores
informações sobre como estas competências impactam os negócios atuais e futuros da
organização podem ser encontrados em PRAHALAD, CK ; HAMEL, G., Competindo pelo futuro,
Op. Cit.
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As informações acerca das capacidades e competências foram

levantadas através de visitas e entrevistas realizadas no período de 1996 à

1999 em todas às empresas que atuam no segmento de trefilação. Tais

informações serão apresentadas no decorrer deste trabalho. As estratégias

correntes também foram verificadas nesse período juntamente com os

planos e metas futuras declaradas.

As hipóteses que as empresas formulam são os paradigmas

que elas têm sobre si próprias, sobre seus concorrentes, clientes e

produtos, servem-lhes de guia , definindo a maneira de se comportar e de

reagir aos acontecimentos. Tais questões são tratadas no capítulo "2.4.

Análise dos pequenos e médios trefiladores", onde os gestores destas

empresas são entrevistados e apresentam a visão que a empresa tem de si

e do setor.

Inicia-se, então, a análise da concorrência definindo-se os

concorrentes, que são citados abaixo, sendo esta relação elaborada a partir

de informações obtidas no Sindicato de Empresas de Condutores Elétricos,

Trefilação e Laminação do Esfádo -de --São Paulo (SICETEL). Atuavam,

então, as seguintes empresas nesse segmento no início deste trabalho, em

janeiro de 1996:
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As usinas siderúrgicas com acabamento de barras:

• Aços Finos Piratini S.A. (Adquirida pela Siderúrgica Gerdau

S.A. em 1996)

• Aços Villares S.A.

• Siderúrgica Belgo Mineira S.A.

• ACINDAR ( Siderúrgica Argentina que desde 1995 exporta

para o Brasil produtos laminados para trefiladores

independentes e a partir de 1998 passou a produzir barras

trefiladas no Brasil).

Os pequenos e médios trefiladores, também conhecidos como

trefiladores independentes:

• Aços Ipiranga Ltda.

• Aços Vic S.A ..

• Aços Turim Ltda ..

• Bessey S.A ..

• Embraço - Empresa Brasileira de Aço Ltda ..

• Engemet - Engenharia Metalúrgica Ltda ..

• Trefilação Ferralva Ltda ..

• lcatel Ltda ..

• Ortenil Ltda ..

• Trefilação União de Metais (T.U.M) Ltda.

• Trefilaçâo MercúríoLtda.

• Trio Trefilação Ltda.

• Trefilação Três As Ltda.(anteriormente denominada T.C.M).

43



• Treatlan Ltda.

• Trelan Trefilação Ltda..

A Bardella S.A., empresa que apesar de não possuir uma

aciaria, onde o aço é fundido em lingotes ou palanquilhas, compra estes

produtos da Siderúrgica Belgo Mineira S.A., da Acesita (Aços Especiais

Itabira S.A.) ou da Sirerúrgica §e_r~~LJ_ª:~.~__lamína estas palanquilhas,

trefilando posteriormente estes produtos laminados, é classificada também

como uma empresa de grande porte no segmento.

Existem, então, vinte empresas participando do setor de barras

trefiladas de aço para construção mecânica, sendo quinze delas de

pequeno ou médio porte.

Deve-se mencionar que a siderúrgica Gerdau possui uma

divisão situada em São José dos Campos, denominada G.P.M., Gerdau

Produtos Metalúrgicos, que lamina e trefiia barras de aço, mas como estas

barras estão destinadas à construção civil e não atendem o mercado de

construção mecânica, a divisão não foi considerada nesta pesquisa. O

segmento para construção civil é normalmente atendido por arames

trefilados, que são usados na fabricação de telas, arames para cercas,

arames farpados etc. A utilização de barras é bastante rara, uma vez que

estes produtos exigem pequenos diâmetro, normalmente inferiores a 6,0

milímetros, que são economicamente produzidos em bobinas. A G.P.M.

produz algumas barras que são utilizadas na construção civil e normalmente

estas barras são fornecidas para o próprio grupo Gerdau, que as processa

internamente, fabricando com elas produtos como telas ou estruturas que

são fornecidas ao mercado.
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Os dados apresentados sobre os concorrentes na indústria

foram obtidos de visitas e entrevistas realizadas nestas empresas no

período de janeiro de 1996 até agosto de 1999, quando se utilizou o

"Roteiro de Entrevistas 1", que está em anexo. Esse roteiro de entrevistas

contém perguntas sobre produção, número de funcionários, suprimento de

matérias-primas, clientes, produtos e expectativas para os próximos anos.

Essas perguntas abertas foram respondidas por gerenciadores destas

empresas das áreas industriais ou comerciais, sendo, em algumas ocasiões

respondidas pelos próprios empresários nas pequenas empresas.

A apresentação dos dados é feita de modo que as empresas

não sejam identificadas individualmente, portanto esses aparecem

agrupados em duas classes:

O grupo das "empresas de grande porte", que é formado pelas

siderúrgicas que possuem divisões de trefilação de barras e pela Bardella,

que além de ser um grupo de peso na área de bens de capital, também

produz laminados que servem de matérias-primas para sua divisão de

trefilação; e o segundo grupo composto pelas "pequenas e médias

empresas de trefilação", conforme definidas no início deste trabalho

Os dados também serão apresentados individualmente, para

cada empresa, mas, nesse caso, elas serão identificadas por uma

numeração atribuídas aleatoriamente, de 1 a 20, sendo que os números de

1 a 5 foram destinados às empresas de grande porte e de 6 a 20 às

pequenas e médias empresas.

Desde o início deste trabalho, os trefiladores têm-se

classificado em duas categorias, a saber: empresas de grande-põrte- e-os
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pequenos e médios trefiladores, também conhecidos como trefiladores

independentes. Então, verificar-se-á que essas classes distintas também

representam grupos estratégicos distintos. Sendo que esses grupos

estratégicos, para serem definidos como tais, apresentam barreiras de

mobilidade que, nesse caso, são:

o grupo das grandes empresas, constituído por Aços Villares,

Siderúrgica Belgo Mineira, Siderúrgica Gerdau através--ciaplantal\-ços Finos

Piratini, Bardela e a empresa siderúrgica argentina ACINDAR apresentam

as seguintes características que funcionam como barreiras de entrada aos

trefiladores independentes:

• Têm acesso privilegiado às matérias-primas, uma vez que

são integrados verticalmente, produzindo os produtos

laminados que são as matérias-primas para trefilações;

• São fornecedores de matérias-primas para os trefiladores

independentes, podendo atuar no preço destas de forma a

favorecer seus acabamentos que recebem esses materiais a

custos de transferência entre unidades da mesma empresa;

• Apresentam menores custos de produção, pois possuem

tecnologias de fabricação mais modernas como trefilas

combinadas de primeira e algumas de segunda geração.

Além disso, por fazerem parte de grupos industriais fortes

têm grande poder de barganha na compra de insumos de

modo a obtê-los pelos menores preços;

• Possuem vantagem em custos fixos, pois compartilham

funções de apoio com outras unidades produtivas dos

grupos como recursos humanos, informática, vendas,

engenharia, sistemas de garantia de qualidade, resultando

em redução dos custos fixos e administrativos;
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• Dispõe de maiores recursos econômicos e acesso

razoavelmente fácil a capitais para investimento e capital de

giro.

Verifica-se, então, que os trefiladores independentes terão não

somente dificuldade de competií em custo com os trefiladores de grande

porte, mas também menor acesso ao crédito para financiamento da

modernizaÇão do seu parquetabríl,

A seguir, serão apresentados dados sobre capacidades de

produção, produtividade e dos concorrentes desse setor para que possam ser

utilizados na formulação das perspectivas para os trefiladores independentes na

terceira parte desta dissertação. O primeiro ponto a se observar é a capacidade de

produção instalada.

Na tabela 5, anexa, é apresentada a evolução da capacidade

de produção das empresas agrupadas pelas classes já definidas.

Verifica-se, então, que a capacidade de produção total de 1996

para o ano 2000 apresentou uma pequena redução: de 224400 toneladas

anuais para 213600 toneladas anuais. Entretanto a participação das

pequenas e médias empresas foi reduzida de 56,58% para 43,26% do total

instalado, sendo que as principais causas dessas variações foram o

encerramento das atividades de quatro trefiladores independentes, a saber:

Trelan, Treatlan, Icatei e Aços Ipiranga no período; e os investimentos

realizados pelas empresas siderúrgicas, com a aquisição de uma trefila

combinada de primeira geração pela Belgo Mineira e de duas trefilas

combinadas de segunda geração, sendo uma pela Piratini, e outra pela Aços

Villares.
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Também, foi levantado o número de funcionários que

trabalhavam nessas empresas de pequeno e médio porte e nas divisões de

trefilação das empresas de grande porte. Na tabela 6, pode-se verificar a

produtividade obtida pelas empresas de grande porte e os trefiladores

independentes no período.

Observa-se que a produtividade das grandes empresas é maior

que a dos trefiladores independentes. Em 1996, por exemplo, a

produtividade do primeiro grupo era 107,2% maior. Existem duas

explicações para esta diferença: a primeira decorre do fato de que, para

algumas funções, as grandes empresas compartilham o mesmo quadro de

pessoal para diversas divisões, como, por exemplo a equipe financeira,

tesouraria, suprimentos, relações industriais, etc; e a segunda causa é a

tecnologia aplicada pelas duas classes distintas; enquanto que nas grandes

trefilarias predominam as trefilas combinadas de primeira geração, nos

trefiladores independentes a rota de produção é realizada via bancos de

trefilação. Para se analisar o efeito de cada fator sobre a produtividade,

elaborou-se a tabela 7 de produtividade ajustada. Nessa tabela, calcula-se

a produtividade considerando-se somente a mão-de-obra que trabalha

diretamente na produção, no controle de qualidade, na manutenção, na

expedição e nas chefias de produção que atuam exclusivamente na área de

trefilação. Há, portanto, uma comparação entre a eficácia dos dois grupos,

onde se observa que, em 1996, a produtividade das empresas de grande

porte era 80,5% maior que as de pequeno e médio porte, o que demonstra

que o compartilhamento de funções entre as diversas áreas das grandes

empresas melhora a produtividade em relação aos seus pequenos e médios

concorrentes. Observando-se a evolução da produtividade ajustada desses

dois grupos no decorrer do tempo verifica-se que houve um aumento das
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mesmas em 1997, o que é explicado pelo aumento da demanda naquele

ano, que proporcionou maior ocupação das fábricas o que levou à maior

eficiência na produção. A redução abrupta da demanda no período seguinte

que repercutiu na produção dos trefiladores que é apresentada na tabela 8.

Comparando-se a produtividade ajustada entre os períodos de

1996 e 1999, verifica-se que ambos os grupos tiveram um crescimento,

sendo que a produtividade dos grandes trefiladores aumentou em 34,9% e a

dos independentes em 21,9%. Porém, as causas que levaram estes dois

grupos a se tornarem mais produtivos foram bastante diferentes. Enquanto

que o principal fator que levou ao crescimento da produtividade nas grandes

empresas foram os investimentos em tecnologias de fabricação, o aumento

da produtividade do grupo das pequenas e médias empresas foi

majoritariamente decorrente da saída do cenário de empresas com

produtividades abaixo da média desse grupo.

Os investimentos realizados pelas empresas de grande porte

no período foram os seguintes:

• Aquisição de uma trefila combinada usada, porém

reformada pela Belgo Mineira que foi instalada em 1998 em Sabará, Minas

Gerais;

e Aquisição de uma trefila combinada de segunda geração

pela Aços Finos Piratini que entrará em operação no início do ano 2000 e

adequação do layout de uma fábrica localizada em Charqueada, Rio

Grande do Sul em 1997;

• Compra e instalação de uma trefila combinada de

segunda geração que iniciou sua operação em setembro de 1999 na Aços

Villares, em Pindamonhangaba, e transferência da planta de trefilação

situada em Diadema para Pindamonhangaba, em outubro de 1999;
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• Arrendamento da trefilação Ortenil pela Acindar que

passa a fornecer produtos trefilados para o mercado brasileiro em 1998.

Com a instalação de uma trefila combinada de primeira geração, em 1998;

Com a maturação desses investimentos, em 2000, espera-se

um crescimento da produtividade desse grupo estratégico de 103,9% em

relação à produtividade obtida em 1996. Além disso, verifica-se que essa

classe de trefiladores terá uma produtividade ajustada três vezes superior à

do grupo de trefiladores independentes. A comparação da produtividade é

importante, uma vez que no levantamento de custos realizado junto aos

trefiladores independentes, em 1989, o custo da mão de obra considerando-

se os encargos sociais, representava 16,2% do custo operacional das

trefilarias, sendo somente superado pelo custo de matérias-primas, que

representavam 73,0%. Portanto, aumentos de produtividade refletem se

significativamente na redução do custo do produto.

Então, os trefiladores de grande porte que são vertlcalizados e

produzem suas matérias-primas têm vantagens de custo em relação aos

independentes, pois possuem maior produtividade.

Observando-se que as matérias primas representam em média- '

7S;QCíodo custo operacional dos trefiladores, conforme pode-se observar no

anexo 1, torna-se importante verificar para as empresas de grande porte,

que são verticalizadas, quanto representa o custo dos produtos laminados

utilizados como matérias-primas em suas trefilarias, pois tais empresas têm

a possibilidade de sacrificar parte do lucro obtido na venda de um produto

laminado para incentivar a venda de seus produtos trefilados.
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Devido à dificuldade de acesso aos custos de fabricação de

todos os fornecedores de matérias-primas para se avaliar o lucro obtido na

venda dos produtos laminados, serão analisados os custos médios de

produção de duas usinas siderúrgicas que produzem bobinas e barras

laminadas destinadas a trefiladores. Esse estudo é apresentado no capítulo

referente a "fornecedores" do setor de trefllaçâo de barras de aço para

construção mecânica. Apesar dessa análise de custo não ser realizada para

todos os trefiladores que, verticalizados, fabricam suas próprias matérias-

primas, pode-se adotar os valores encontrados nesse estudo como

referência do lucro presente no preço de venda dos materiais laminados,

uma vez que as rotas tecnológicas utilizadas são semelhantes à estudada.

Transportando para este capítulo os resultados obtidos, para a

rota de produção de laminados através de utilização de sucatas em fornos a

arco elétricos, o lucro médio operacional é de 15,4% em relação ao preço

de venda à vista e sem impostos praticados por essas empresas. O lucro

médio operacional para produtos laminados a partir da redução direta do

minério de ferro em alto fornos é de aproximadamente 18,2%.

A partir desse estudo, pode-se fazer uma análise comparativa

entre a lucratividade dos produtos trefilados em relação aoslaminados.

Elaborou-se, então, uma planilha de custos que é apresentada no Anexo 2

mostrando as margens de contribuição de cada produto.

Analisando-se a planilha, é possível verificar que a lucratividade

do produto trefilado é de 19,56%, enquanto que a do laminado é de 12,7%.

Portanto as empresas que são verticalizadas se beneficiam quando vendem

seus produtos trefilados em vez de laminados. A partir desse aspecto
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financeiro, aliado a declarações dos administradores das trefilações

independentes que atestam que as laminações privilegiam suas trefilarias

em relação aos independentes, pode-se deduzir que haja grande interesse

não declarado por parte dos produtores verticalizados em priorizar a venda

dos seus produtos trefilados.

o privilégio reclamado pelos trefiladores independentes é

definido por eles como a maior disponibilização da capacidade produtiva

das laminações para suas trefilarias em relação aos independentes quando

há um aumento da demanda. Ainda, segundo esses dirigentes de pequenas

e médias empresas, os prazos de atendimento das tretllarías verticalizadas

são menores e mais precisos do que os acordados com os pequenos e

médios produtores.

Entretantor entrevistando-se os administradores dessas

organizações, estes foram unânimes em declarar que as condições de

atendimento de suas unidades de acabamento de barras e os trefiladores

independentes são as mesmas e os custos de transferência para seus

acabamentos são feitos a valores de mercado. Nota-se que a maior

lucratividade dos produtos trefilados pode ser reduzida para conquistar

clientes estratégicos e, ainda assim, obter se lucratividade maior do que as

auferidas com a venda de laminados.

Nesta pesquisa não, se ficou evidente que tais práticas são

usadas pelas empresas de grande porte, mas sua importância foi sugerir

que estas práticas são ou poderão ser utilizadas na concorrência entre os

dois grupos.
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2.3.2 OS FORNECEDORES

Os fornecedores do setor de barras trefiladas de aço para

construção mecânica.~ãº__os produtores de barras ou bobinas laminadas de

aço para construção mecânica Os produtores de laminados, barras ou

bobinas, podem ser facilmente classificados em duas categorias: as usinas

siderúrgicas e os laminadores.

As usinas siderúrgicas integram todo o processo da produção

do aço e podem ter duas rotas básicas de produção. A primeira rota,

denominada "redução direta", consiste na elaboração do aço a partir do

carvão mineral ou vegetal e do minério de ferro. Esta rota de fabricação

será descrita abaixo de forma sucinta, uma vez que para entender a

dinâmica dessa força da concorrência não será necessário um profundo

domínio do seu processo de produção. Entretanto, pode-se encontrar em

ARAÚJ032 a descrição detalhada desses processos.

- Essa rota de fabricação se inicia pela transformação a quente

do carvão em pelotas esféricas de diâmetro aproximado de 5 centímetros

bastante porosas denominadas coque. O coque é lançado juntamente com

o minério de ferro em um forno, chamado de alto-fomo, onde é soprado

oxigênio. Nessa atmosfera rica em oxigênio, inicia-se a reação entre o

carbono, presente no coque, e o ferro, presente no minério. Essa reação

.forma o aço, que ainda apresenta um alto grau de impurezas, e é

denominado gusa, a qual ao final da reação apresenta-se em forma líquida

32 ARAÚJO.L.A Manual de Siderurgia, Distribuidora Cultural Brasileira Ltda, São Paulo, 1979.
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a uma temperatura próxima a 1.800°C. A gusa é refinada e a ela são

adicionados elementos químicos como níquel, cromo, alumínio etc,que

diferenciam as características físicas e mecânicas do aço em sua forma

final do processo produtivo. Após esse refino, o aço em forma líquida é

vazado através de máquinas de lingotamento contínuo que formam

palanquilhas sólidas de aço, que são paralelogramos que possuem

geralmente alturas de 100 a 300 milímetros e comprimento de 4 a 12

metros.

Nas usinas siderúrgicas, essas palanquilhas são novamente

aquecidas a temperaturas próximas a 1200°C e deformadas por cilindros

que possuem diversos canais e que através de trabalhos de tração e

compressão reduzem a área transversal destes paralelogramos formando

.barras com perfis redondos, hexagonais, quadrados, retangulares ou até

mesmo com geometrias bastante complexas. Essa redução de área pode

ser feita somente em um equipamento denominado "trem de laminação" ou

em duas etapas, uma de desbaste em um "trem desbastador" e outra de

acabamento em um "trem acabador". Tem-se, então, o produto laminado

que pode ter a forma de barra com comprimento de 6 a 15 metros ou de

bobinas, que tem o comprimento de algumas centenas de metros. No Brasil

a siderúrgica Belgo Mineira produz barras e bobinas laminadas de aços

para construção mecânica através da rota acima descrita.

A segunda rota de produção inicia-se com a fusão de sucatas

de aço em um forno a arco elétrico. A sucata é colocada dentro de um

recipiente denominado panela e três eletrodos formam arcos voltaicos entre

eles. A energia que se desloca entre os eletrodos funde a sucata de aço

existente dentro da panela.
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No estado líquido, o aço pode receber adição de elementos

químicos como o níquel, cromo, alumínio e carbono, ao mesmo tempo que

é suflado oxigênio no seu interior, sendo que essa operação corrige a

composição química do aço e elimina as impurezas existentes.

o aço líquido, já refinado, é vazado em lingoteiras ou em

equipa-me-ntos-de-lingotamento contínuo seguindo o mesmo processo

produtivo de laminação descrito para as siderúrgicas com redução direta.

A Aços Finos Piratini e a Aços Villares, no Brasil, e a

ACINDAR, na Argentina, possuem esta tecnologia de fabricação de

laminados. Outras empresas como a Bardella, a Montepino, a São João e a

METISA, não fundem o aço e adquirem palanquilhas das siderúrgicas Aços

Villares, Gerdau, ACESITA e BelgoMineira. Tais empresas, portanto,

somente laminam esses tarugos produzindo barras e bobinas laminadas, e

são chamadas de relaminadores.

Apresentam-se no anexo 3, planilhas percentuais comparando

os custos incorridos nas siderúrgicas com redução direta com aciarias com

fomo a arco, sendo que esses valores foram obtidos através do

levantamento e análise de planilhas de custos fornecidas por uma

siderúrgica que produz a partir de minério de ferro e outra a partir de sucata.

Essas planilhas têm como objetivo fornecer informações que

auxiliem na análise da atratividade do fornecimento de produtos trefilados

em comparação aos laminados. Pode-se questionar a validade dos dados

por se analisar somente uma empresa para cada rota, mas se for observado

que estas tecnologias são bastante antigas e amplamente divulgadas no
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meio metalúrgico, pode-se adotar esses valores de modo aproximado, sem

comprometer a macro-análise do setor.

Após a descrição das rotas utilizadas pelos produtores de

laminados de aço para construção mecânica, torna-se necessário

apresentar quem são estas empresas e quais as suas características e

restrições.

Através do IBS33
, foi possível identificar os seguintes

fornecedores de produtos laminados que foram confirmados pelos

trefiladores durante entrevistas: Aços Vil/ares, Aços Finos Piratini,

Siderúrgica Belgo Mineira, Montepino e Siderúrgica Rio Grandense que,

juntamente com a Piratini, pertencente ao grupo Gerdau. Também foi

identificado como fornecedor de matérias-primas a siderúrgica argentina

ACINDAR.

Em entrevistas com os trefiladores, procurou-se identificar a

participação de cada uma dessas empresas no fornecimento de matérias-

primas, conforme é apresentado na tabela 9, pela qual fica evidente que as

siderúrgicas que possuem trefilarias forneceram 96,9% dos produtos

laminados naquele biênio, o que indica grande dependência dos pequenos

e médios trefiladores em relação aos seus concorrentes de grande porte.

33 o 18S, Instituto Brasileiro de Siderurgia é um órgão que centraliza informações sobre as
siderúrgicas nacionais e laminadores de aço, emíündo _perlodlcarnente "relatórios de
acompanhamento do mercado" e o periódico ·Siderurgia em números".
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Na tabela 10, apresenta-se uma distribuição qualitativa dos

produtos laminados oferecidos por cada fornecedor, onde se vê que a

produção de aços resssulfurados, de usinagem melhorada e para molas são

produtos cujos fornecedores são exclusivamente as usinas integradas que

possuem trefilarias. Isto enfraquece ainda mais a posição dos

independentes, especialmente aqueles que têm sua produção voltada para

o atendimento de tornearias, que consomem aços ressulfurados e de

usinagem melhorada.

Através de entrevistas com administradores das usinas

siderúrgicas que fornecem matérias-primas para os trefiladores, procurou-sé

observar quais estratégias essas empresas estariam propensas a adotar

que influenciariam o suprimento de produtos laminados. Abaixo apresenta-

se as conclusões obtidas desta pesquisa.

Os dirigentes da Aços Viiiares mostraram-se propensos a

descontinuar o fornecimento de produtos hexagonais, quadrados e

retangulares, com bitolas superiores a 40 milímetros, para o mercado

trefilador. Isso iria tomar os trefiladores muito dependentes da ACINDAR

que seria a única usina integrada a oferecer tais produtos. Outra opção para

os trefiladores seria a compra destes materiais das laminações: São

Joaquim, Montepino e METISA. Quanto à política de atendimento aos

trefiladores, .os dirigentes da Villares dizem não haver privilégio de sua

trefilaria em relação a seus concorrentes. Afirmaram que essa unidade é
tratada como um negócio e que desta forma ela deve ser competitiva por si.

Entretanto, se viu no capítulo relativo à concorrência no setor e aparece

explícito no anexo 2, a lucratividade média dos produtos trefilados é de

aproximadamente 28.60% enquanto que a dos produtos laminados é de
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12.7%. o que pode direcionar a empresa diante da necessidade de um

aumento de lucratividade. a privilegiar a venda dos seus produtos trefilados.

A Aços Finos Piratini mostra uma predisposição à venda de

produtos trefilados. uma vez que estes garantem maior margem. Isso

aparece coerentemente no plano de modernização que a empresa

apresenta para o próximo biênio. que dobra sua capacidade de acabamento

de barras trefiladas conforme se mostrou em capítulos anteriores. A

companhia sinaliza que pretende dispor da rede de distribuidores do grupo

Gerdau. que atua em todos os estados brasileiros fornecendo produtos para

construção civil. para também comercializar produtos trefilados para

construção mecânica. Destarte a Piratini pretende estar próxima a todos os

consumidores, o que pode ser uma vantagem na medida em que a indústria

Automobilística e de Autopeças está se desconcentrando da grande São

Paulo para outros estados como Paraná. Rio grande do Sul. Rio de Janeiro

e Bahia. Esse fornecedor declarou sua política com vistas a procurar a

liderança do mercado com fornecimento de altos volumes de produção.

inclusive no fornecimento de barras trefiladas. É uma verdadeira ameaça

aos trefiladores independentes que escolhem estratégias que levam a

competir pelas vendas de grandes lotes.

A siderúrgica Rio Grandense. que também pertence ao grupo

Gerdau fornece. aos trefiladores aços carbono em barras ou bobinas com

perfis redondos. Seus produtos são transformados pelos trefiladores para

atender a fabricantes de componentes mecânicos paia a produção de

peças que não apresentam grande responsabilidade durante o serviço. Os

produtos da Rio Grandense são fornecidos a um segmento de mercado que

anseia baixos preços com produtos pouco sofisticados tecnologicamente e

não pretende mudar seu modo de atuação. nem investir no acabamento dos
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produtos laminados. Entretanto, esta empresa segue as políticas e diretrizes

do grupo Gerdau, que também é controlador da Aços Piratini.

A siderúrgica Belgo Mineira forneceu aos trefiladores 16,3% dos

produtos laminados disponíveis no biênio 1997 e 1998 e neste mesmo

período forneceu 11,0% dos produtos trefilados. Investiu no ano de 1999,

conforme o que foi apresentado anteriormente, na compra de uma. trefila

combinada de primeira geração reformada, aumentando sua capacidade de

produção de trefilados em 1000 toneladas mensalmente. Segundo seus

gerenciadores, além desta aquisição, a empresa pretende fomentar

parcerias com trefiladores, como já vem mantendo com a Bessey, que, no

período de 1997 a 1998, produziu para a Belgo 7.442 toneladas. Essa

organização também utilizou os serviços de trefilação da Icatei até o

encerramento das atividades desta em 1997.

Essa siderúrgica pretende, para os próximos períodos, expandir

suas vendas dos produtos trefilados, para isso além de contar com a nova

trefila combinada, deve comprar serviços de trefilação de um ou dois

trefiladores independentes. Portanto, pode-se concluir que o interesse da

siderúrgica Belgo Mineira em comercializar produtos trefilados, em vez de

laminados, representa uma séria ameaça às pequenas e médias empresas

do setor que se mantiverem brigando por altos volumes de vendas.

A ACINDAR, iniciou suas atividades de fornecimento de

produtos laminados. para trefiladores no Brasil em 1996, aproveitando-se

especialmente do câmbio naquela ocasião. Nos períodos de 1997 e 1998,

forneceu cerca de 4,3% das barras e bobinas laminadas consumidas p~el...•..os _

trefiladores, ao mesmo tempo que, através do arrendamento da Ortenil

LTDA por um período não revelado, passou a fornecer produtos trefilados,
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sendo que no período foi responsável por apenas 0,55% das vendas

realizadas, elevando, porém, sua participação em 1999 para 5,20%.

Essa empresa traz para o Brasil produtos de usinagem

melhorada de perfis redondos e hexagonais. Com uma possível

descontinuidade na produção de perfis hexagonais pela Villares, a

ACINDAR irá se tornar a única usina integrada a oferecer este produto no

país. Isso causará forte subordinação dos trefiladores independentes que

atuam no segmento de produtos destinados a porcas, parafusos, e flexíveis

de freio, que utilizam matérias-primas hexagonais de aços ressulfurados ou

de usinagem melhorada.

As laminações não integradas, que trabalham com palanquilhas

oriundas da ACESITA, Belgo Mineira, Gerdau e da Viiiares, possuem

apenas 1,21% do mercado de laminados destinados a trefiladores, no

período 1997 e 1998, fornecendo principalmente produtos hexagonais de

aço carbono. Essas empresas fornecem poucas quantidades de barras de

aço para construção mecânica, pois estão voltadas para atender o mercado

de construção civil, que tem menores exigências de qualidade e cujos

produtos são compatíveis com os laminadores antigos e de tecnologia

obsoleta que possuem.

Verificada a grande dependência dos -trefiladores das usinas

que possuem trefilarias, que representa uma ameaça, uma vez que tais

usinas podem privilegiar seus acabamentos em detrimento dos

independentes. Então, deve-se verificar a possibilidade da importação

desses produtos.
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Iniciou-se uma pesquisa de preços em usinas siderúrgicas nos

-E-stadosUnidos, Espanha, Alemanha, França, Itália, Chile e Japão. Nos

Estados Unidos, foram consultadas a Nucor Steel e Dragon Steel, na

Alemanha, a Krupp Stahl e a Saar Stahl, na França, a Usinor, na Itália, a Ori

Martin, na Espanha, a Sidernor e no Japão, a Daido. As consultas foram

realizadas diretamente com essas empresas no período de maio a julho de

1999, onde foram solicitados os preços desses produtos na modalidade

FOB, para o mínimo de cinco toneladas por bitola e um mínimo de

cinqüenta toneladas por lote de importação. Para tal cotação, elaborou-se

uma cesta com doze produtos que foram considerados os de maior

consumo pelos trefiladores independentes no ano de 1998.

A escolha dos fornecedores no exterior foram realizadas a partir

da publicação "Reference Guide 1997- Wire Journal International",

produzida pela WAI (Wire Association International). A partir da lista desses

fornecedores foram escolhidos os que competiam diretamente com as

usinas siderúrgicas nacionais e que foram mencionados em entrevistas

pelos administradores dessas firmas. As empresas estrangeiras,

consultadas sobre os preços desses produtos laminados, não representam

todo o universo de possibilidades existentes e essa avaliação não pode ser

tomada como uma pesquisa de preços dos produtos laminados no mercado

internacional. Entretanto, -as - colações- obtidas servem ao propósito de

verificar a viabilidade do suprimento de matérias-primas para os pequenos e

médios trefiladores brasileiros através de exportações, sendo que os

cálculos realizados a partir destes dados, serão apenas balizadores dos

custos de importação. Além disto, sendo o mercado destes produtos

bastante antigo e conhecido pelos compradores do ramo, uma vez que este

produto já atingiu sua maturidade, estes preços não devem estar muito

.distantes dos praticados por outros fornecedores instalados nos mesmos
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países das siderúrgicas consultadas neste trabalho. Esta verificação de

preços é apresentada na Tabela 11 onde os menores preços são

encontrados na Europa e nos Estados Unidos.

Na Tabela 12, são comparados os melhores preços obtidos nos

fornecedores consultados nos Estados Unidos, Europa e os menores

preços das siderúrgicas brasileiras, segundo consulta realizada em abril de

1999. E no anexo 6, encontra-se a análise comparativa entre as alternativas

de compra no mercado interno e importação. Onde, observa-se que a

alternativa de importação para os trefiladores independentes não se

viabiliza nos casos estudados. Verifica-se, que para as atuais condições de

importações, decorrentes das políticas cambiais e aduaneiras adotadas pelo

Governo, a aquisição desses produtos laminados de aço é inviável, pois o

custo de importações destes produtos, desconsiderando-se o I.P.I. E

I.C.M.S.,seria no mínimo 32,5% maiores que o obtido na compra de

produtos nacionais. Novamente, vale comentar que, apesar da consulta ser

realizada em um número restrito de fornecedores internacionais, dificilmente

será encontrado um fornecedor que oferte produtos com preços

significativamente inferiores aos encontrados.

Conclui-se este capítulo, verificando-se que os pequenos e

médios trefiladores possuem uma grande dependência, em relação a seu

suprimento de matérias primas, das usinas siderúrgicas que também

produzem barras trefiladas. Estudou-se ainda a viabilidade de importação

de produtos laminados através de consulta a nove siderúrgicas no exterior e

observou-se que nas condições existentes no período do estudo é preferível

a continuação da aquisição de matérias primas das usinas siderúrgicas

brasileiras.
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2.3.3 OS NOVOS ENTRANTES

Neste capítulo será analisado quais são os grupos econômicos

que têm alguma predisposição a entrar nesse setor, competindo

diretamente com os trefiladores.

Inicialmente, devem ser estudadas a rentabilidade e o

crescimento dos diversos setores da economia de modo a posicionar a

atratividade desse empreendimento. Na tabela 13, apresentam-se esses

dois índices para os diversos setores da economia brasileira conforme

cálculos elaborados pelo anuário "Maiores e Melhores" da revista "Exame"

dos anos de 1996 a 1998.

Conforme se observa, a rentabilidade do ramo de siderurgia e

Metalurgia está bem abaixo da mediana dos diversos setores da economia

brasileira no triênio e o crescimento fora negativo. Isto desestimula a

entrada de capitais externos, a este ramo, em investimentos nesse macro-

setor. O capital excedente, de outros setores, será provavelmente aplicado

em atividades mais rentáveis e que estejam em fase de expansão com

crescimento acima da mediana desses ramos de atividades. Resta realizar

uma discussão sobre a reorientação das empresas desse ramo de atividade

de siderurgia e metalurgia para a produção de barras de aço trefiladas para

construção mecânica.

Devido à dependência dos pequenos e médios trefiladores,

quanto ao suprimento de matérias-primas das usinas siderúrgicas

verticalizadas que possuem trefilarias, há poucas chances de algum grupo

empresarial que não possua uma fonte de matérias-primas se arriscar a

montar uma trefilaria ou comprar alguma trefilaria independente devido ao
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temor de sofrer retaliações dos concorrentes conforme apresentado por

PORTER34 ,através da elevação dos preços destas matérias-primas. Outro

fator de dissuasão é a própria descontinuidade da operação dos

trefHadores independentes, que deixaram de operar nos últimos quatro

anos, dos quinze pequenos e médios trefiladores que operavam em 1995,

somente dez continuaram atuando em 1999. Então, sabendo-se que não

existe nenhuma siderúrgica fabricante de produtos longos de aço para

construção mecânica no Brasil, que ainda não possua uma divisão de
-~ - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - --

- ---- ----

trefilação , pode-se concluir que a possibilidade de um grupo siderúrgico

nacional entrar no segmento da trefilação de barras de aço para construção

mecânica é remotíssima.

Outra possibilidade de novas empresas passarem a atuar neste

setor, seria a montagem de uma trefilaria, ou aquisição de uma trefilaria

independente por parte de algum grupo siderúrgico do exterior. Apesar de

ter havido várias consultas sobre compra, ou formação de parcerias com

siderúrgicas estrangeiras, a alta cotação do dólar frente ao real no início de

1999, afugentou estes investidores, uma vez que a importação de matérias-

primas de suas usinas instaladas no exterior tornou-se inviável. E

finalmente, a instalação de um complexo siderúrgico no Brasil por um grupo

estrangeiro do ramo é pouco provável pela baixa rentabilidade e

crescimento negativo dessa atividade. Além disso, uma barreira a entrada

nesta atividade é o alto investimento inicial em ativos para a construção de

uma aciaria e laminação, sendo esta uma atividade de utilização intensiva
- ------ -- --- --

. de capital e de ativos altamente especializados

34 PORTER,M.E. Estratégia Competitiva, Op. Cit. p. 79-85.
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Conclui-se, portanto, que a ameaça de entrada de novos

concorrentes é remota, uma vez que o setor atingiu sua maturidade com

taxas de crescimento e rentabilidade abaixo da média nacional.
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2.3.4 PRODUTOS SUBSTITUTOS

Quando se fala em produtos substitutos do aço, logo se pensa

em polímeros, e de certa forma, estes produtos substituíram inúmeras

peças de aço que eram produzidas a partir de barras de aço trefiladas. Tais

produtos eram, normalmente, pequenas engrenagens e sistemas coroa-

pinhão, que transmitiam movimento com baixo torque. Então, no início dos

anos 80, viu-se uma onda de substituição dessas peças especialmente em

eletrodomésticos da "linha branca". Amo, Walita e Brastemp substituíram

inúmeras peças de aço por polímeros. Entretanto, não detectou-se nas

visitas realizadas aos clientes do setor que haja, atualmente, tendência à

substituição de barras trefiladas de a aço por outro produto. Nas entrevistas

com as áreas de suprimentos dos clientes, perguntou-se aos responsáveis

pelas compras destes produtos:" O senhor tem conhecimento de algum

trabalho que leve à substituição dos produtos de aço, atualmente adquiridos

por outro tipo de material substituto?", obtendo-se nenhuma resposta

positiva.

Em visita aos departamentos de engenharia da Volkswagem,

Ford e FIAT, pôde se verificar que não há estudos a respeite da

substituição das peças que hoje são fabricadas a partir de barras trefiladas

de aço, por outros materiais, principalmente porque as peças são exigidas

por grandes esforços de tração, torção e flexão, necessitando, portanto,

serem produzidas com materiais com altos limites de escoamento, dureza

superficial e resistência à tração, que são características melhor atendidas

por produtos metálicos, especialmente pelo aço, conforme encontra-se em

VAN VLACK35
. Convém lembrar que o maior consumo de peças fabricadas

35 VAN VLACK, L.H. Princípios de Ciência dos materiais, Op. Cit., p.186-191.
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a partir de barras trefiladas está concentrado nas seguintes peças: molas

helicoidais, amortecedores, pontas de eixo, __barras de__torção, barras

estabilizadoras, semi-eixos, flexíveis de freios, parafusos de segurança,

barras de direção, aros da direção, alavancas de câmbio, eixos de

transmissão de força, etc.

A ameaça à produção de barras trefiladas está na utilização de

bobinas de aço temperados no enrolamento a frio de molas. Essa

tecnologia desenvolvida pela Mobea na Alemanha, permite a utilização de

bobinas laminadas na produção de molas helicoidais. Por esse processo, na

própria linha de produção da mola, as bobinas são trefiladas e temperadas,

sendo posteriormente enroladas a frio e depois cortadas. Devido aos

esforços necessários ao enrolamento desse produto, temperado a frio,

serem muito elevados o processo só pode ser aplicado para molas com

diâmetros inferiores a 12,00 milímetros. Outro limite desse processo é a

baixa produtividade da linha de produção, que é limitada a 250 toneladas ao

mês. Além disso, a tecnologia foi patenteada de modo que, nos próximos

anos as empresas concorrentes da Mobea não terão acesso a esta técnica.

A Mobea está instalando uma fábrica em Taubaté, conforme pode-se

observar em uma visita a estas instalações, e pretende, a partir de 2001

fornecer 250 toneladas de molas nessas condições para a Volkswagen.

Deve-se então, prever, a partir desta data uma redução de 3000

toneladas anuais na demanda por barras trefiladas. Consultando-se a

empresa francesa Allevard que dispõe das duas tecnologias de fabricação

de molas, ou seja a partir de barras trefiladas e a partir de bobinas

trefiladas, foram obtidas informações de que, no momento, o custo de

produção a partírde barras trefiladas é inferior, devido à baixa produtividade

dos equipamentos que enrolam molas a partir da bobinas.
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Para o estudo atual, foi mantida a perspectiva da redução de

3000 toneladas anuais na demanda, por barras trefiladas, a partir de 2001.

Mas para estudos futuros é importante uma reavaliação da tecnologia de

enrolamento de molas a frio, que poderá afetar sensivelmente a demanda

de barras trefiladas de aços para molas.
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2.3.5 OS CLIENTES

Neste capítulo, procura-se apresentar uma visão do merca-do
atendido pelos trefiladores, detectar seus clientes e classificá-los em função

dos setores em que operam, de modo a compreender suas necessidades.

Para tanto, foram entrevistados os responsáveis pela aquisição dos

produtos trefilados, em alguns casos os responsáveis pelos setores de

engenharia e pela administração dessas empresas, de modo a se

compreender quais as impressões que essas organizações tem sobre os

fornecedores e os produtos trefilados e suas expectativas para os próximos
anos.

Inicialmente, detectou-se quais os clientes desse setor. Para

tanto, quando se realizaram as pesquisas sobre os volumes produzidos no

período de 1996 até 1999, com os trefiladores, através de entrevistas com

pergüntasabertas e exploradas em profundidade baseadas no Roteiro de

Entrevistas 1, apresentado em anexo, verificou-se para quem foram

destinados os produtos e os volumes de vendas destes períodos, que

aparecem na tabela 14. Elaborou-se, então, a partir desta pesquisa uma

relação de clientes que é apresentada no anexo 4.

A partir desses dados classificaram-se os consumidores

conforme o ramo de atividade que exercem. Foram detectadas, então, cinco

classes de clientes a saber:

Classe 1: Montadoras de Veículos

Classe 2: Autopeças

Classe 3: Eletroeletrônicos

Classe 4: Implementos Agrícolas

69



Classe 5: Outros consumidores

Então, em função de sua atividade, os clientes foram

classificados, para que se possa entender o comportamento desses grupos

econômicos, com características de consumo diferentes. Eventualmente,

um cliente pode atuar em mais de um grupo estabelecido, entretanto, sua

atividade predominante no consumo de barras trefiladas prevaleceu como

critério de classificação. Apresenta-se, no anexo 5, os grupos de clientes

classificados conforme proposto acima.

O grupo das montadoras é formado por apenas cinco

empresas, que são as mais antigas instaladas no Brasil. São as empresas

consumidoras de barras trefiladas de aço, justamente pelo fato de que na

ocasião que fundaram seu parques fabris, o paradigma de manufatura de

uma companhia automobilística contemplava a fabricação de peças por

essas próprias empresas.

Na metade da década de 80, observou-se uma radical mudança

no conceito de produção das empresas montadoras de veículos. No

passado elas eram altamente verticalizadas, produziam peças e

subconjuntos para serem montados nos veículos, acreditando qüe, somente

produzindo tais insumos, elas conseguiriam esses itens na qualidade

esperada, na quantidade planejada e no momento previsto.

Uma revolução nesses mitos, levaram as montadoras a assumir

uma posição de produtora de tecnologia automotiva e a querer somente

montar conjuntos completos para a fabricação dos veículos, ganhando

tempo de fabricação, espaço físico na fábrica e reduzindo o capital de giro

aplicado em estoques intermediários.
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A partir desse novo paradigma, as montadoras se

desverticalizam, passando as atividades de fabricação de peças e

montagem de subconjuntos para as autopeças, sendo que essa mudança

de papel, vem acompanhada de uma forte atividade de controle, por parte

das montadoras sobre a cadeia de fornecedores, de modo a garantir que os

subconjuntos necessários à rnanutatura..(jE9._~~lJ~ __y~íç.u!os cheguem no

momento certo, na quantidade especificada e na qualidade desejada.

Essa mudança paradigmática é suportada por um grande

desenvolvimento da qualidade, entendida não somente como a qualidade

do projeto ou da conformidade do produto em relação a este projeto, mas

também a qualidade das características complementares e serviços

envolvendo este produto conforme encontra-se em GARVIN36 .

Essa nova compreensão da qualidade, que teve início com os
-- -------- ---

trabalhos de DEMING37 e de JURAN38, evoluiu para o estabelecimento do

Gerenciamento Total da Qualidade39, onde a empresa passa a atuar não

como uma mera produtora de produtos e serviços, mas como uma

organização voltada para a satisfação dos seus clientes, que passam a ser

entendidos de um modo mais amplo como os consumidores de seus

produtos e serviços, seus acionistas, seus funcionários, seus fornecedores

e a comunidade que interage ao seu redor.

36 GARVIN,D.A "Competing on the Eight dimentions of Quality". Harvard Business Review,
NovemberlDecember, 1987.

37 DEMING, W.E. Qualidade: A Revolução da Administração. Editora Marques-Saraiva, Rio de Janeiro,
1990.

38 JURAN, J.M. A Qualidade desde o Projeto. Editora Pioneira, São Paulo, 1992.

39 O Gerenciamento Total da Qualidade, mais conhecido como T.Q.M Total Quality Management, propõe
que toda organização esteja voltada para atender os interesses de seus clientes, que vistos sob uma ótica mais
ampla são: os consumidores de seus produtos, seus acionistas, seus funcionários e a comunidade. Pode-se
citar como fonte de estudos: WIllTELEY,RC. A empresa totalmente voltada para o cliente. Editora Campus,
48 edição, Rio de Janeiro 1992.
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Nesse ambiente voltado para a qualidade, as montadoras,

aproveitando-se de normas que procuravam organizar, controlar, auditar e

aprimorar os sistemas de garantia de qualidade, como as normas da série

ISO 9000, individualmente ou em grupo, definem suas próprias normas de

auditoria de seus fornecedores, conforme ocorreu com as normas da as
9000 que são patrocinadas pela Ford, General Motors e Chrysler.

Controlada a qualidade, que garante às montadoras que os

subconjuntos recebidos estão conforme suas especificações, restou-lhes

estabelecer controles sobre os prazos de entrega e custos da cadeia

produtiva como um todo. Nesse caminho, vê-se o desenvolvimento de

supplychain que aliado ao avanço da informática, possibilita o controle não

somente de uma empresa fornecedora, mas de toda a cadeia produtiva até

a entrega do produto ou serviço ao cliente final.

No caso da cadeia produtiva que entrelaça as

montadoras, autopeças, trefiladores de aço e siderúrgicas, esses

novos paradigmas viabilizam uma mudança substancial. A transformação

ocorre na medida em que as montadoras deixam de montar subconjuntos e

fabricar peças para somente montar conjuntos e veículos, num processo de

desverticalização operacional, porém com aumento do controle sobre a

cadeia produtiva. Portanto, as montadoras devem ser vistas como clientes
dos consumidores de barras de.aço treãladas.

Seguindo essa mesma lógica, as autopeças estão deixando a

fabricação de componentes e peças e passando, somente, a montaras

subconjuntos. De certo modo, essas empresas estão se desverticalizando

para trás, ou seja: estão deixando de manufaturar componentes como:
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eixos, engrenagens, cremalheiras, etc. Ao mesmo tempo que se

verticalizam para frente, o que significa que em vez de entregarem peças

para as montadoras, passam a entregar subconjuntos prontos.

Por conseguinte, surge na cadeia outro participante,

denominado ''fabricante de componentes". Estes últimos aparecem nas

terceirizações dessas operações pelas autopeças, que, em muitos casos,

transferem seus equipamentos para um ou dois pequenos produtores, que

se tornam fornecedores exclusivos para aquela autopeça. Tais empresas

são, geralmente, familiares e possuem pouco conhecimento tecnológico.

Alguns exemplos desses fabricantes são: Samot, Gaber, Demore, Oruom

etc.

Pode-se ver na figura 10 a cadeia produtiva existente, levando-

se em conta a utilização de barras de aço trefiladas pela indústria

automotiva no início da década de noventa e a tendência presente, que

aparece na figura 11. Onde, se verifica o surgimento da classe de

"fabricantes de componentes" que até aparecem sem dependência

acionária ou de capital dos outros integrantes da cadeia produtiva.

Nesse momento, as vendas de barras de aço aos novos

participantes da cadeia são feitas por orientações das autopeças que

apontam os fornecedores de matérias-primas, o que significa dizer que a

escolha de quem comprar é ainda prerrogativa da montadora. Mas, com o

passar do tempo, em tentativas visando reduções de custos, é de se

esperar que esses pequenos produtores passem a exercer sua decisão de

compra desses produtos laminados, abrindo oportunidades para os

trefiladores independentes fortalecerem suas relações com esse grupo de

consumidores, ou de absorverem parte dessas atividades.
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Voltando à questão do motivo pelo qual as montadoras que se

instalaram no Brasil nesta última década não aparecem como clientes de

barras de aço, tem-se agora uma explicação bastante simples. A partir

desse novo conceito da cadeia produtiva, cabe às montadoras o trabalho de

montagem dos veículos e conjuntos, distanciando-as dos fabricantes de
peças.

Apesar de se detectar junto às empresas de trefilação que as

montadoras consumiram apenas 3,6% das barras trefiladas de aço

comercializadas no período de 1995 a 1999, a importância de entender esta

classe de consumidores é vital, uma vez que este setor comanda o de

autopeças, que por sua vez consumiram 90,1%. Na figura 12, em anexo

mostra-se a participação do consumo de barras de aço trefiladas para

-construção mecânica em função dos segmentos consumidores no período

de 1995 a 1999.

Portanto, apesar das montadoras consumirem diretamente

poucas barras trefiladas, esse setor de atividade deve ser mais explorado,

uma vez que o crescimento do mercado de barras trefiladas de aço

dependerá, se não houver aumento significativo das importações de peças

e conjuntos, da expansão das montadoras que guiam o aumento da

atividade das autopeças. Entretanto, por esta discussão ser provavelmente

a mais importante deste capítulo, será deixada para o seu final.

A classe composta pelas autopeças é a que mais consome

barras trefiladas, sendo que no período de 1995 a 1999 consumiu 331 mil

toneladas, o que representou 90,1% do consumo do mercado nacional,

salientando-se que este grupo é constituído por noventa e três empresas.
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o produto trefilado de aço é utilizado por essas firmas

principalmente para a fabricação de molas de suspensão helicoidais para

veículos leves, barras de torção, barras estabilizadoras, hastes de

amortecedores, buchas de bombas injetoras, alavancas de câmbio,

cremalheiras da direção, capas de velas, correntes, rolamentos" 40, semi-

eixos, pontas-de-eixo, eixos de motores elétricos, dobradiças, estruturas de

bancos, "algumas porcas e parafusos especiais" 41, flexíveis de freio, etc.

Até o final da década de 80, as empresas de Autopeças

dirigiam praticamente toda sua produção para o mercado interno. A partir do

início desta década com a abertura de mercado e a política de "global

sourcing" empregada pelas montadoras, apesar das maiores parcelas das

suas produções atenderem ao mercado local, pequenas quantidades de

seus produtos são destinados a exportações.

Por outro lado, ocorrem importações de peças e componentes

pelas montadoras ou pelas próprias autopeças que, ao invés de produzirem

localmente, prefer~m ilJ1J?PJ:tªr_~~P~I1ªsrevendê-Ias no mercado interno. As
operações de importação e exportação por parte das autopeças ocorrem

principalmente entre matriz e filial, ou entre filiais, de empresas

multinacionais. Por exemplo: a Bosch utiliza, nas bombas injetoras

fabricadas em Curitiba, buchas e bicos injetores que podem ser fabricados

40 Somente alguns rolamentos são fabricados a partir de barras trefiladas, outros são feitos com
bobinas trefiladas. A escolha do tipo de produto depende da tecnologia de processo disponível na
empresa produtora dos rolamentos para aquela dimensão de esfera, rolo, agulha ou capa a ser
produzida.

41 Geralmente porcas e parafusos até 1 polegada são manufaturados a partir de bobinas trefiladas
e acima desta dimensão a partir de barras trefiladas.
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também lá ou em qualquer outra fábrica da Bosch no mundo, de forma a

minimizar o custo do conjunto.

No anexo 6, apresenta-se o os fluxos de importação e

exportação de molas helicoidais que são as peças que contém maior

porcentagem de aço provindo de barras trefiladas na composição final do

produto. Nota-se que no período foram exportadas 7.680 toneladas de

barras trefiladas na forma de molas, o que corresponde a 2% em peso da

consumo nacional por barras trefiladas no período. Sendo que será

considerado que o volume de exportações permanecerá constante nos

próximos anos conforme perspectivas dos fabricantes de molas nacionais.

Destas noventa e três empresas de Autopeças que adquirem

barras de aço trefiladas, foram visitadas as vinte empresas que mais

consumiram este produto no período de 1995 a 1999, que são: Molas

Krupp-Hoesch, Bosch, COFAP, Cindumel, Autocam, Macisa, Rassini-NHK,

Rohm Brasil, NSK, INA, Albarus, Eaton, Freios Varga, Metapar, Proema,

Monroe, Aeroquip, DHB, Clark e Italo Lanfredi. Aleatoriamente, Foram

escolhidas outras 30 empresas a serem visitadas e onde foram realizadas

entrevistas com os responsáveis pela compra desse insumo. As empresas

escolhidas aleatoriamente foram: Wapsa, Demore, Fanaupe, Fligor, lcape,

Lopsa, F.H., Samot, Tecmisa, Bollhoff, Oruom, Edcha, STP, Gamesa,

Autopira, Motogear, Marcape, Robliver, Amemyia, Cinpal, Fallgatter,

Malves, Ascamp, Faparmas, ZF, TRW, Rudloff, SICAP, Usimetal e Magnetti
Marelli.

Dessa forma, foram visitadas 54,4% das autopeças

consumidoras de barras trefiladas de aço que representaram mais de 70%
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do consumo desses produtos nos períodos estudados. Nessas entrevistas,

com perguntas abertas, procurou-se determinar quais os principais fatores

decisivos na escolha do fornecedor para a compra de barras trefiladas,

sendo que, em algumas companhias, foi necessário entrevistar pessoas não

somente da área de compras ou suprimentos, mas também das áreas de

engenharia, qualidade e produção, à medida que também participassem da

decisão sobre qual fornecedor seria o escolhido para suprir a empresa de

barras trefiladas. Estas entrevistas foram realizadas com perguntas abertas,

exploradas em profundidade com diferentes graus de formalidade, onde foi

utilizado o Roteiro de Entrevistas 2, que é apresentado em anexo. Os

resultados dessas entrevistas são comentados adiante, no capítulo em que

se analisa as pequenas e médias empresas do setor.

No grupo das empresas do setor de eletroeletrônica, visitou-se

todas as empresas mencionadas no anexo 5, a saber: Arno, CCE e

Multibras. Nestas empresas realizaram-se entrevistas do mesmo modo que

nos segmentos das montadoras e autopeças, sendo o seu resultado

comentado adiante. Também foram realizadas perguntas a representantes

da alta administração da Multibras sobre como ocorre o desenvolvimento

deste ramo de atividade e o consumo de barras trefiladas. Como respostas,

obtivemos que o desenvolvimento da produção de-eletrodcméettces no

Brasil é principalmente função do crescimento da economia, onde foi

mencionado o P.I.B. (Produto Interno Bruto) como referência desse

crescimento, da distribuição de renda, das políticas cambiais e aduaneiras

utilizadas pelo Estado. Nesta ocasião utilizou-se o Roteiro de Entrevistas 3,

que é apresentado em anexo.

Segundo a Eletros ( Associação Nacional de Fabricantes de

Produtos Eletroeletrônicos), o crescimento de produção de equipamentos
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da linha branca, que são os produtos que utilizam barras trefiladas em sua

fabricação está previsto ao redor de 4% ao ano para os próximos anos.

Do ponto de vista de previsão do consumo de barras trefiladas

de aço por esse segmento, podemos aceitar a previsão da Eletros como um

balizador do crescimento do consumo de barras por este setor, pois mesmo

com as imperfeições ocorridas na previsão deste número, ele será utilizado

com a devida cautela no decorrer deste trabalho.

Definimos o ramo de Implementos agrícolas como sendo

constituído por empresas que produzem. principalmente tratores, pás

carregadeiras, e peças para os mesmos, que consomem diretamente dos

fabricantes barras trefiladas. Então, o grupo de empresas do ramo agrícola

que consomem barras trefiladas é formado por duas classes de empresas,

a saber: as que fabricam, ou montam tratores e aquelas que produzem

peças e conjuntos para este primeiro grupo, sendo que as empresas

fabricante da peças não exportam esses itens, conforme verificou-se nas

entrevistas realizadas com estes consumidores, onde foi utilizado o Roteiro

de entrevistas 2.

Então, para se desenhar um panorama deste segmento, voltou-

se este estudo para as montadoras de tratores, pois estas comandam a

produção de peças e componentes do mesmo modo que as montadoras de

veículos automotivos determinam o desempenho das autopeças.

Na tabela 15 em anexo e na figura 13, mostra-se a evolução

da produção de tratores no período de 1992 a 1999, quando ocorreu um

crescimento da manufatura destes produtos no período de 1992 a 1994 ,

com uma queda apresentada em 1995, que é explicada pelas empresas
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produtoras como decorrência da valorização do real que permitiu a

importação desses tratores que eram realizadas em grande parte pelos

próprios fabricantes instalados no Brasil.

No ano de 1999, devido a valorização do dólar em relação ao

real, as montadoras de tratores estão unanimemente declarando um

aumento de investimento em suas fábricas no Brasil, de modo a retomarem

uma produção de 50.000 unidades anuais até 2006, quando além de

abastecerem o mercado interno prevêem exportação para outros países do
Mercosul.

Desse segmento, podemos concluir que haverá um aumento da

produção de tratores no país nos próximos dois anos, quando estiverem

amadurecendo os investimentos declarados pelas montadoras. Sendo que

-esseramo de atividade consumiu no período de 1995 a 1999, apenas 1,8%

das barras trefiladas de aço comercializadas nesse intervalo e conforme se

pode observar, está centrado na produção de tratores. Segundo a

ANFAVEA, há perspectiva de crescimento da produção de tratores que é

apresentada na figura 14 anexa. A metodologia para a projeção da

produção de tratores realizada pela ANFAVEA pode ser questionada, uma

vez que os números são obtidos por consenso das áreas de planejamento

das empresas produtoras de tratores, e as empresas poderiam ter uma

visão otimista do mercado para assim levar para seus acionistas ou

controladoras uma perspectiva positiva. Mas por outro lado, esses números

otimistas poderiam prejudicar a avaliação das empresas no final do período,

bem como seus planejamentos de geração de caixa. Neste trabalho,

entretanto, as projeções futuras não serão utilizadas diretamente na

formulação das estratégias dos trefiladores e apenas como balizadores da

relação entre a capacidade instalada e a perspectiva de produção, conforme
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será mostrado nos próximos capítulos. Portanto, aceita-se a previsão da

ANFAVEA para este fim, mesmo porque se fosse elaborada uma projeção a

partir de séries históricas estar-se-ia cometendo o erro de se espelhar no

futuro o passado que neste caso específico não se aplica devido: as

mudanças sócio-econômicas que estão em curso no país desde o início

desta década, as mudanças tecnológicas aplicadas à agricultura que

requerem maior mecanização e as alterações das relações comerciais entre

o Brasil e os demais países, decorrentes do processo de globalização que

leva a uma abertura das importações e da necessidade de

desenvolvimento que gera a necessidade de uma taxa cambial e uma

política aduaneira que favoreçam as exportações.

A última classe de consumidores de barras trefiladas de aço

para construção mecânica a ser examinada, envolveu diversas empresas

de vários ramos de atividades como a Papaiz, fabricante de cadeados e

fechaduras, a Gedore e a Belzer, fabricantes de ferramentas manuais, a

Weg, fabricante de motores elétricos, a Saqueie e a Aços Canadá, revendas

de aços, a Tauros e a Rossi, fabricantes de armas e a Panex, produtoras de

panelas.

Neste grupo, o futuro das empresas que produzem armamentos

está ligado às discussões sobre a proibição da venda de armas que vêm

sendo realizadas atualmente. Segundo os dirigentes dessas duas

companhias, a receita obtida pela venda de armamentos no varejo chega a

32% da receita total, enquanto as forças armadas e polícias a nívei estaduai

e federal são responsáveis pelo restante da receita. Esses executivos

mostram-se otimistas em relação à manutenção da venda de armas como

ocorre atualmente, pois conforme um deles pondera: "Num país de

dimensões continentais como o Brasil é impossível controlar a entrada de
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armas clandestinas pelas fronteiras, então, a proibição da compra de armas

legalmente irá favorecer o contrabando ao invés do desarme da população.

Por isso, acreditamos que o congresso não vai aprovar uma lei que apenas

irá transferir parte da receita obtida com a venda de armas para o exterior".

Esta indústria de armamentos consumiu, no período analisado,

0,1% em relação às vendas de barras trefiladas e, devido aos motivos já

mencionados não apresenta perspectiva de aumento desse consumo acima

do crescimento da economia, pelo contrário pode ocorrer uma retração

deste consumo para os próximos anos.

Os fabricantes de ferramentas manuais como a Gedore e

Belzer, que consomem 1,0% da oferta de barras trefiladas, têm parte

significativa de suas vendas associadas à produção de veículos, pois

aproximadamente 63% das vendas das duas empresas são direcionadas à

indústria automobilística, segundo administradores destas empresas. E os

produtos fabricados a partir de barras trefiladas são direcionados

justamente para o mercado automobilístico. Portanto, se sua parcela de

consumo de barras trefiladas está também vinculada à produção

automotiva, então, o crescimento deste consumo está associado ao

aumento da produção das montadoras, o que será discutido conforme já foi

afirmado anteriormente no final deste capítulo.

A fabricação de motores elétricos, por sua vez, é função do

desenvolvimento econômico geral, uma vez que os consumidores de

motores são as indústrias de bens de consumo duráveis e de bens de

capital, conforme afirmou um gestor da Weg, que os incorporam aos

produtos acabados. Entre esses consumidores, destacam-se: a indústria de

eletrodomésticos, especialmente os da linha branca, a indústria de
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máquinas operatrizes e injetoras, os produtores de. equipamentos de

elevação e transporte e de produção de bens de capital. Sendo que o

consumo de pequenos motores elétricos embarcados em veículos

automotivos foram considerados integrantes no grupo de produtores de

autopeças.

Devido a esta diversidade dos ramos consumidores de

elétricos, pode-se dizer que o crescimento das vendas está atrelado ao

crescimento da economia como um todo, ou seja, ao crescimento do

Produto Interno Bruto Nacional. Nos últimos cinco anos foram consumidos

0,1% da produção de barras trefiladas para a produção de pequenos eixos

e chavetas desses motores elétricos.

A Papaiz, que produz cadeados e fechaduras e que teve um

consumo de 0,1% de barras trefiladas no período analisado, tem sua

produção influenciada principalmente pelo desenvolvimento da construção

civil, e pelas políticas cambiais e aduaneiras que podem favorecer a

importação desses produtos a baixos preços, especialmente da China. Um

executivo da empresa expressou seu ponto de vista em relação a essas

políticas. "Nos anos de 96, 97 e 98, nossa empresa atravessou a maior

crise de sua história. O câmbio e a política aduaneira favoreceram a entrada

de produtos Made in China através de importações realizadas pelas

grandes cadeias de supermercados, algumas redes atacadistas e traders

que inundavam o país de produtos com preços extremamente baixos e

qualidade inferior".

Verifica-se, então, que apesar da produção de cadeados estar

sendo favorecida, atualmente, pelo câmbio, não se deve esperar aumento

significativo do consumo de barras trefiladas devido a este segmento, pois

demandou apenas 0,1% das vendas de trefilados nos últimos quatro anos.
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A Panex que é a líder na fabricação de panelas no país, e que

neste período adquiriu suas concorrentes Clock e Fulgor consumiu 0,1% do

total de produtos trefilados consumidos no Brasil. Nos produtos do gênero, o

aço trefilado é usado na fabricação do suporte do cabo na panela e na

haste que prende a tampa nas panelas de pressão. Outros fabricantes de

panelas, como a Nigro, também utilizam esses materiais em sua produção;

entretanto, não os consumiram diretamente de trefiladores nestes últimos

cinco anos. Provavelmente devem tê-los adquirido das revendas.

Segundo administradores da Panex, o mercado de panelas

acompanha o crescimento da economia e a distribuição de renda. Afirmam,

também, que a importação desses utensílios não afetou significativamente o

setor e que esperam um crescimento das vendas na mesma proporção do

crescimento da economia nos próximos anos.

A revendas, que consumiram _0,6010_ ~9s_produtos vendidos no

período estudado, ofertam barras trefiladas dos mais variados aços para as

mais variadas aplicações. Têm como características fornecer produtos em

pequenos lotes e pronta entrega, o que os aproxima dos pequenos e

médios trefiladores, que também oferecem tais serviços. Essa

característica, também, diferencia as revendas dos grandes trefiladores que

somente produzem sob encomenda com um prazo de quarenta a sessenta

dias e que restringem quantidades mínimas de 3,5 a 10,0 toneladas por

item de venda. E contrapartida os grandes trefiladores praticam preços

menores como decorrência do ganho de produtividade obtido através de

maiores volumes comercializados.
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Os revendedores, segundo um administrador de uma dessas

empresas, fornecem para alguns dos clientes já citados, mas também para

consumidores menores que compram algumas barras de produtos trefilados

para utilizar na fabricação de peças para manutenção.

Em visita a trefiladores e revendas na Europa, observou-se que,

muitas vezes, os pequenos e médios trefiladores atuam como revendas,

lncumbíndo-se da logística de distribuição para os consumidores de

pequenas quantidades. Já, nos Estados Unidos, observou-se que a

revenda tem a função logística de comprar produtos laminados das usinas

siderúrgicas e comprar, posteriormente, serviços de trefilação dos

trefiladores independentes. As revendas, no Brasil, atendem apenas 0,6%

do mercado de trefilados, sendo que isso é feito através do suprimento de

pequenos lotes, geralmente inferiores a cinqüenta quilos. Esses clientes,

que consomem pequenas porções de barras trefiladas, também são

atendidos pelos trefiladores independentes. Assim, no Brasil, os pequenos e

médios trefiladores executam papéis de revendedores de pequenos lotes.

Isso não quer dizer que eles não forneçam lotes maiores de dez, cinqüenta

ou cem toneladas, mas que esses trefiladores ocuparam também o lugar

das revendas, no caso brasileiro vendendo lotes de até cinqüenta quiios.·

Pode-se explicar essas diferenças pelas escalas de produção

existentes nestes países. Segundo a Wire Association Internacional,

enquanto que em 1997 a demanda por barras trefiladas de aço no Brasil foi

de 114.003 toneladas, conforme indicado na tabela 14, o consumo de

barras treflladas nos Estados Unidos foi de 893.422 toneladas e na

Alemanha de 395.000 toneladas.
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Então, nos Estados Unidos, o trefilador que não está ligado a

empresas siderúrgicas, independentemente de seu porte, aparece como

principal fornecedor das revendas e cabe -a .estas últimas a venda, a

logística e a distribuição dos produtos aos consumidores finais. Já na

Alemanha, à semelhança do que ocorre na Itália e na Espanha, o pequeno

trefilador mantém estoques acabados e atendem mercados pulverizados.

Para a análise do setor automobilístico no Brasil, foram

utilizadas estatísticas e históricos existentes na ANFAVEA e depoimentos

de executivos do setor pronunciados em reuniões da SAE Brasil em 31 de

outubro de 1998 e em de novembro de 1998. Entre os expositores,

encontram-se os senhores José Carlos da Silveira Pinheiro Neto, presidente

da ANFAVEA, James Padilla, presidente da FORD para a América Latina,

Frederick Henderson, presidente da General Motors do Brasil, Herbert

Demel, presidente da Volkswagen do Brasil, Jorma Haloven, presidente da

Scania Latin America, Roberto Bogus, diretor comercial da Mercedez -Benz

do Brasil e Geovani Razelli, diretor superintendente da Fiat. Além disso

foram utilizado textos apresentados em periódicos que serão citados

oportunamente.

Inicialmente, apresenta-se o cenário mundial definido em 1997

com relação à produção e à demanda de veículos automotivos conforme se

observa nas figuras 15 e 16 . Nesses gráficos verifica-se que em 1997, o

Brasil era o oitavo produtor de veículos automotivos e o sétimo consumidor,

quando se observou que o câmbio médio de 1,07 reais para 1,00 dólar

favoreceu as importações, cujo saldo em relação às exportações brasileiras

foi de 130 mil unidades.
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Por sua vez, a produção mundial de veículos automotores, em

1997, foi de 52,47 milhões de unidades, sendo que naquele período,

conforme pesquisa realizada pela AT KEARNEY, existia uma capacidade

mundial de produção de veículos 3Ó%acima do realizado..

Em um estudo realizado sobre a situação da indústria

automobilística pelo periódico inglês THE ECONOMISr2 verificamos que

as grandes cidades estão bloqueadas por engarrafamentos constantes de

tráfico, devido ao excesso de veículos. Nos países desenvolvidos , as

vendas de carros estão estáticas, e apesar de haver uma expectativa de

crescimento da demanda na Ásia e América Latina, a produção está

crescendo mais rapidamente que o consumo.

. )

Essa sobrecapacidade não pode durar para sempre, e a

pressão para trazer a oferta para o nível da demanda pode conduzir a

cortes de capacidade produtiva, com desinvestimentos das próprias

empresas que atualmente estão voltadas para aumentar a oferta de

veículos. Se todas as produtoras de carros trabalhassem ao redor de suas

capacidades, elas poderiam ter produzido, em 1996; -sessentã-eoito

milhões de veículos, incluindo, além de carros, outros veículos leves como

utilitários e veículos esportes utilitários. Entretanto, o consumo mundial de

veículos naquele ano foi de aproximadamente cinqüenta milhões, o que

correspondeu a 73% da capacidade. E ,ainda, podemos observar que estas

empresas continuam ampliando suas capacidades produtivas.

42 THE ECONOMIST, "The coming carcrash" ,1OthMay 1997, p.21-24.
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Esse fenômeno tem duas explicações. A primeira é que os

mercados estão maduros na Europa, onde os carros estão sendo

comprados para repor os antigos e as pessoas questionam, não só os

congestionamentos, mas também os danos causados ao meio ambiente por

este excesso de veículos em circulação. A segunda, paradoxalmente,

advém da globalização, que os próprios fabricante de veículos usam para

reduzirem seus custos e aumentarem suas receitas. Através da manufatura

executada em diversas regiões do mundo e pela venda de variações do

mesmo produto em muitos mercados, as empresas automotivas puderam

aumentar seus lucros de modo que sem esta estratégia não poderiam fazer.

O problema é que a grande tendência na indústria tem sido "fabricar onde

você vende", primeiramente exemplificada pelo transplante de fábricas

japonesas para a América e, em seguida, por uma corrida para se construir

plantas em todos os lugares, resultando em adição à montanha da
capacídade. .. _. - .

Além disso, as empresas estão respondendo aos incentivos

artificiais, oferecidos pelas barreiras de comercialização. Alguns governos,

em mercados emergentes, têm protegido sua indústria automobilística atrás

de paredes tarifárias, enquanto, que muito do protecionismo instalado na

América e na Europa para proteger os produtores domésticos das

importações japonesas nos anos 80 ainda está vigorando.

Ainda mais, expectativas irrealistas tem representado seu

papel. Com os mercados estagnados na Europa e Japão e crescendo

lentamente nos Estados Unidos, os fabricantes de carros tem expandido

suas capacidades no mercados emergentes mais rapidamente do que estes

mercados podem suportar. "As expectativas podem tornar-se irrealistas
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porque como na dança das cadeiras, nenhuma empresa quer ser deixada

. de fora quando a música para. As empresas são relutantes a serem as

primeiras a fechar uma fábrica mesmo que esta leve a uma pequena

participação de mercado, ou, então, em não realizar investimentos num
mercado crescente".43

No Brasil, em 1997, as fábricas de automóveis trabalharam

próximo à capacidade, e uma previsão de aumento---de--80%--nessa

demanda, no início da próxima década, levou a Fiat, Ford, GM e

Volkswagen à investir cerca de 2 bilhões de dólares, modernizando suas

fábricas no Brasil, enquanto que a Chrysler, a Toyota, a Honda, a peugeot,

a Renault e a Mercedez estavam construindo fábricas no Brasil ou na

Argentina, de modo a obter vantagem no Mercosul. Juntas, as companhias

irão investir uma quantia superior a 16 bilhões de dólares até a metade da

próxima década, quando a capacidade instalada no país será superior a 2,5

milhões de veículos por ano.

Observando-se o fato da saturação da ofe.rta de veículos em

relação a demanda existente, pode-se concluir que a produção de veículos

no Brasil estará estagnada na a próxima década. Entretanto, quando se

ouve os responsáveis pelas fábricas automobilísticas no Brasil, verifica-se

alguns argumentos que se contrapõe a esta estagnação.

Inicialmente, apesar de haver um excedente mundial na

capacidade de produção em relação a demanda, este excedente não pode

ser facilmente transportado de uma região, ou de um país para outro,

através de exportações, pois, além de problemas logísticos envolvendo

43 THE ECONOMIST, ••The Coming Car Crash" , Op. Cit.., p.23.
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estas operações, que de certa forma apresentam soluções, encontra-se a

interferência dos governos que tendem proteger as atividades econômicas

exercidas em seus países. Isto, no Brasil, é de fundamental il'l1~ort~ncia

uma vez que, somente, as vendas de seis montadoras (Volkswagen,

General Motors, Fiat, Ford, Mercedez Benz e Scania) representaram, em

1996, 12% do Produto Interno Bruto.

Outro aspecto, é a capacidade das empresas automobilísticas

"criarem" seus próprios mercados, conforme apresentadô pôr PRÂHÂLA044.

O projeto dos carros populares, com motores de mil centímetros cúbicos,

no Brasil, é um exemplo de como as montadoras podem fazer ingressar no

mercado consumidor milhões de clientes, que através de um produto

diferenciado, de baixo custo, passam a ter acesso a esse bem.

Entretanto, a base utilizada pela totalidade dos presidentes e

diretores de empresas automobilísticas, aqui mencionados, para apostarem

num crescimento da indústria automobilística está na demanda potencial

existente no Brasil.

Na tabela 16, está apresentada a densidade de habitantes por

veículo, onde se verifica que, em 1996, no Brasil, havia um veículo para

cada 9,4 habitantes. Entenda-se por veículo os automóveis, comerciais

leves, caminhões e ônibus. Se esta situação for comparada à da Argentina,

onde há um veículo para cada 5,8 habitantes, ou à do México, cuja

densidade é de um veículo para cada 7,9 habitantes, e observando-se que

o transporte nacional é eminentemente 'realizado por veículos automotivos,

não seria nenhuma aberração supor-se que, em algum momento no futuro,

44 PRAHALAD, C.K. e HAMEL, G., Competindo pelo Futuro, Op.Cit.
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a densidade de habitantes por veículo no Brasil será semelhante à do

México. Isso acarretaria um aumento da frota nacional de aproximadamente

3,2 milhões de veículos. Sendo mais ousado e supondo que a densidade

brasileira se aproxime da verificada na Argentina, tem-se um acréscimo de

10,5 milhões de veículos.

Essas expectativas enchem os olhos das multinacionais do

ramo automotivo que, apesar da redução ocorrida na demanda nos anos de

1998 e 1999 em relação a 1997, confirmam a manutenção dos seus

investimentos na região. Além disto, esses investimentos são facilitados

pelo regime automotivo nacional, que cria benefícios fiscais e aduaneiros

para investimentos no território nacional.

A partir disso, a ANFAVEA, projetou para o próximo qüinqüênio

a produção de veículos que é apresentada na figura 17, onde se observa

uma expectativa de crescimento. A metodoiogia utiiizada para a realização

da projeção foi o consenso das áreas de planejamento das montadoras

instaladas no país, considerando-se a hipótese de um crescimento médio

da economia brasileira, demonstrado a partir do Produto Interno Bruto, de

4% durante o período, e da manutenção do regime automotivo. Pode-se

tecer críticas à metodologia empregada pela ANFAVEA para a realização

da projeção da produção automotiva, a exemplo do que ocorreu na projeção

da produção de tratores. Entretanto, da mesma maneira como foi observado

naquele caso, pode-se utilizar essa perspectiva como um balizador das

expectativas das montadoras, mas não será utilizado no dimensionamento

de investimentos.

Então, essa projeção representa a expectativa do crescimento

da demanda; entretanto, os valores apresentados não devem ser adotados
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como guia para as decisões estratégicas dos trefiladores, mas devem ser

entendidos como uma expectativa de crescimento da produção automotiva

que representa o setor como um todo. Pode-se esperar um crescimento da

produção do setor automotivo de aproximadamente 4% para o próximo

biênio, quando este aumento acompanhará o crescimento da economia.

Após esse período, com o amadurecimento dos projetos Blue Macaw da

GM e Amazon da Ford, o setor espera que a competitividade dessas

empresas aumente, permitindo menores custos e a inclusão de uma parcela

de consumidores que hoje não tem acesso a compra deste bem, além de

o que se pode concluir a partir dessa análise do setor

automotivo é que, apesar de haver um excedente mundial da capacidade de

produção de veículos em relação à sua demanda, no Brasil, existe uma

expectativa de aumento da produção baseada no potencial do mercado e

na crença da intervenção governamental que irá dificultar a importação de

veículos para suprir esse aumento de demanda, ao mesmo tempo em que

são incentivados os investimentos do setor no país.

Finalmente, devem ser observadas algumas mudanças

ocasionadas pela disparidade do real em relação ao peso surgidas em 99,

quando algumas autopeças que possuem filiais no Brasil e Argentina

transferiram suas produções para as fábricas brasileiras, uma vez que os

custos de produção aqui são mais favoráveis; citamos como exemplo da ZF

e da Sachs.

Essa retração do mercado argentino aumentou o excedente de

barras trefiladas de aço naquele país, obrigando principalmente a

ACINDAR,que é uma siderúrgica que possui uma divisão de acabamento
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de barras, a transferir parte de suas atividades para o Brasil. Outra

siderúrgica argentina, a Zappla, que não possui acabamento de barras mas

fornece barras brutas para os pequenos trefiladores argentinos teve seu

faturamento reduzido em 38% desde a desvalorização cambial do real em

janeiro de 1999.

. Consultadas essas duas siderúrgicas em relação às vendas de

produtos trefilados de aço ou laminados, destinados à trefilação, compôs-se

o mercado argentino destes produtos que apresentamos na Tabela 17 e na

Tabela 18, em que constam alguns preços praticados neste mercado para

os produtos de maior consumo.

Agora, será apresentada uma visão geral sobre a possibilidade

de exportação para outros países. Essas considerações são dinâmicas e

são alteradas conforme os momentos econômicos de cada país, e não seria

possível, para o pequeno trefilador realizar a prospecção de clientes no

exterior e relacionar-se diretamente com eles devido aos custos envolvidos

nestas tarefas. Portanto, para determinar se as exportações são viáveis

para os pequenos e médios trefiladores, foram consultadas três "traders", a

saber: Mitsubishi, Ferrostahl e Estrela; que são companhias que praticam a

prospecção do mercado no exterior para barras de aço em geral e exportam

estes produtos há várias décadas, conforme informações obtidas junto ao

Instituto Brasileiro de Siderurgia.

Elaborou-se, então, a tabela 19 onde são apresentados os

preços em dólares que esses "trader" pagam pelo produto na modalidade

FOB - estivado em Santos ou no Rio de Janeiro. Novamente utilizou-se o

critério de se solicitar a cotação dos produtos mais consumidos pelos

pequenos e médios trefiladores.
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Conclui-se, então, a análise das cinco forças da concorrência.

Essas análises, juntamente com a determínaçâo dos pontos fortes e fracos

dos trefiladores, obtidos através de pesquisa com os principais executivos

dessas empresas e com os responsáveis pelas compras dos seus clientes,

serão a base para a determinação dos passos estratégicos possíveis para

os pequenos e médios trefiladores de barras de aço para construção
mecânica.
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2.4 ANÁLISE DOS PEQUENOS E MÉDIOS
TREFILADORES.

Neste capítulo, será apresentado o resultado da pesquisa

realizada com os principais executivos das pequenas e médias empresas

desse setor, de forma a se observar quais os pontos fortes e fracos das

organizações, comparando-os com os dos grandes produtores. A partir

dessas impressões registradas em função dos pontos de vista dos próprios

trefiladores, investigou-se nas empresas clientes entrevistadas, se as

características apresentadas como pontos fortes pelos trefiladores eram

consideradas pelos clientes. Da mesma forma, foram examinados os pontos

fracos.

Inicialmente, elaborou-se um roteiro de entrevistas com

perguntas abertas, que procuravam medir quais os principais problemas

enfrentados pelos pequenos e médios trefiladores e quais os pontos fortes

desses trefiladores em relação a seus concorrentes. Este roteiro

denominado Roteiro de Entrevistas 1 faz parte dos anexos desta
dissertação.

A primeira pergunta realizada aos executivos das quinze

pequenas e médias empresas: " Quais, na sua opinião, os maiores

problemas enfrentados pela empresa atualmente?" As respostas obtidas

foram classificadas em cinco grandes grupos, conforme os problemas se

situassem nas áreas de: Produção, Vendas, Finanças, Administração Geral

e Relações Industriais e situação político-econômico-social do país.

Apresenta-se na Tabela 20 a incidência percentual nas cinco áreas. Como
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essa pergunta era aberta, foram obtidas quarenta e cinco respostas

respostas, ou seja: em média três itens por participante.

o principal problema indicado pelos executivos foi a falta de

capital, financiamento ou de crédito. Todos reclamam que há falta de

recursos para modernizar seus equipamentos e, por conseguinte, obter

custos mais baixos de produção, cinco deles, também, reclamam da falta

de crédito para se manter o capital de giro.

Esse problema está diretamente relacionado aos dois outros

classificados em segundo e terceiro lugares, respectivamente: os

relacionados a situação político-sócio-econômica do país e aos problemas

de produção. A questão político-sócio-econômica é levantada como

complemento dos problemas financeiros, onde se reclama de uma política

de incentivo à modernização do parque industrial das pequenas e médias

empresas do setor e da taxa de juros que, segundo esses executivos,

deveriam receber maior controle do governo. Nessa linha, os problemas

relacionados à produção estão ligados à baixa produtividade e qualidade

decorrentes da idade dos equipamentos existentes e da antiga concepção

tecnológica dos mesmos, onde vale salientar que grande parte destes

equipamentos foi adquirida por essas empresas nas décadas de cinqüenta

e sessenta. Também, neste item, foi constatada a falta de conhecimento do

custo da produção. Dois empresários disseram ter grandes dificuldades em

apurar os custos produtivos. Conforme um deles: " No passado, a gente via

o que gastava no final do mês, dividia pelo volume de produção e tinha o

custo, daí o preço era só multiplicar por uma constante. Hoje, com a maior

competição, não dá mais para fazer isto. Se agente não conhece o custo,

ou não ganha nenhuma concorrência ou leva prejuízo".
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Somente 4,4% das respostas foram direcionadas a vendas,

onde observou-se a falta de um estudo de mercado e a dependência da

indústria automotiva. Nesse ponto, o presente trabaiho contribui, uma vez

que apresenta informações inéditas a respeito do mercado existente,

classificando-o por setores e determinando a demanda.

Apenas 2,2% dos problemas levantados referem-se a

administração geral e relações industriais, sendo estes problemas

referentes a atuação sindical e à falta de preparo da organização em lidar

com esse tipo de assunto.

Agora, após serem determinadas as dificuldades

apresentadas, do ponto de vista dos empresários, questionou-se quais os

pontos positivos das pequenas e médias empresas, através da seguinte

pergunta: "Quais, na sua opinião, os pontos fortes da sua empresa?"

Classificou-se as respostas de modo semelhante à anterior por

áreas que se referem a estrutura clássica da administração, ou seja:

produção, vendas, finanças, administração geral e relações industriais.

Na Tabela 21, são apresentadas as respostas obtidas em

função da área a que se relacionam. Foram obtidos quarenta e seis pontos

fortes mencionados pelos quinze executivos entrevistados, quase o mesmo

número de problemas levantados, que totalizaram quarenta e cinco.

o principal item relacionado aos pontos fortes das pequenas e

médias empresas está associado a vendas. Todos os empresários

entrevistados mencionaram este item. Isto, talvez, ocorra porque onze dos

quinze empresários, antes de iniciar seus negócios atuaram em áreas

96



comerciais na venda de aço em usinas siderúrgicas, revendedores ou até

mesmo em trefiladores.

Um dos pontos fortes relacionados é a busca dos vendedores

por novos clientes. A principal razão para isso: o fato destes revendedores

serem comissionados, ao contrário do que ocorre nos grandes trefiladores,

onde os vendedores recebem somente salários, segundo grande parcela

dos executivos entrevistada. Isso é responsável pelo interesse do vendedor

em buscar novas vendas, sendo que em várias empresas as comissões

somente serão pagas após o recebimento dos clientes. Segundo um

executivo: "Antigamente, os trefiladores pagavam a comissão para os

vendedores na realização da venda. Hoje, grande parte está pagando

quando recebe do cliente, pois isto incentiva o comprador a além de efetuar

a venda, se preocupar com a saúde financeira de seus clientes".

Outro aspecto considerado como ponto forte é o prazo de

atendimento e as quantidades mínimas oferecidas pelos trefiladores

independentes. Ao contrário dos grandes treüladores, __quesé produzem a

partir da colocação dos pedidos dos clientes, e, normalmente exigem lotes

mínimos por pedido que variam de 3,5 a 10,0 toneladas, os pequenos e os

médios trefiladores procuram manter em seus estoques de matérias primas,

produtos laminados que possam a atender a diversas bitolas e

comprimentos, através da variação da redução de área ocorrida durante o

processamento do produto. Assim os trefiladores independentes podem

atender a um pedido em 2 ou 3 dias, desde que o produtc.sejaconsumído

regularmente no mercado e as quantidades não sejam grandes, ou seja,

inferiores a 10 toneladas, pois a manutenção de grandes estoques

implicaria num alto custo de capital de giro.
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Nos grandes trefiladores o período para a produção de um

produto qualquer demora de quarenta a sessenta dias. Pois, como não

mantém estoques intermediários, o início da produção do pedido ocorre

com a fundição do aço na aciaria.

Atualmente, a política dos grandes trefiladores de não manter

estoques acabados ou intermediários para atendimento de pedidos

emergenciais de seus clientes é decorrência do fato de que estas

organizações buscam liderança em custo e utilizam a produção de grandes

lotes, estoques reduzidos e alta produtividade como ferramentas para

obtenção do baixo custo.

Outro ponto abordado por empresários entrevistados sobre as

vantagens dos trefiladores independentes, foi a flexibilidade na relação

comercial, ou seja: maior negociação em relação a preço e, principalmente,

em relação ao prazo de pagamento. Além di~to_,_Jr~s~fimJé;lré;lm_queos

trefiladores independentes aceitam maior risco na concessão de crédito do

que os grandes trefiladores. Se por sua vez o maior risco assumido por eles

em relação ao crédito aumenta o volume de vendas, este deteriora a saúde

financeira destas empresas. Observou-se que, 2 dos 3 empresários, que

apresentaram esse item como um ponto forte de suas empresas,

descontinuaram suas atividades após 1 ou 2 anos.

Pode-se, então, concluir que para este caso, uma postura de

consentimento de crédito mais conservadora é recomendada aos

trefiladores e que um ponto aparentemente forte para alguns empresários

do setor pode ter contribuído para conduzir suas empresas a uma situação

financeira difícil. Apresenta-se na tabela 22, o resumo das respostas que
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registram os pontos fortes no âmbito comercial agrupadas em 5 tópicos,

sendo que esses pontos foram abordados sob a ótica dos pequenos e

médios empresários deste setor.

o setor de produção é a segunda área que concentra os pontos

fortes mencionados pelos empresários dessas organizações. A tabela 23

apresenta os pontos fortes do setor. Verifica-se que as respostas estão

concentradas na boa qualidade do produto e na certificação ISO 9000 que

os sistemas de qualidade dessas empresas possuem.

A boa qualidade dos produtos á atribuída basicamente à

consciência dos funcionários e a uma gestão meticulosa e próxima das

questões que envolvem as reclamações de clientes; entretanto, os

empresários das pequenas e médias empresas reconhecem que os

equipamentos antigos e de tecnologia obsoleta não favorecem a qualidade

do produto.

Apesar de nove dos quinze trefiladores independentes

possuírem certificação ISO 9000, verificou-se que a metade dos dirigentes

destas empresas não procuraram a certificação como forma de aprimorar

seus sistemas de qualidade, mas como "ferramenta de marketing". Segundo

um desses empresários: "Quando nós começamos com o ISO 9000,

pensávamos que esta seria uma barreira para impedir que qualquer um

fornecesse para as Autopeças. Bem, hoje nós temos a ISO 9000 e os

concorrentes que não fizeram nenhum esforço continuam vendendo. O que

vale mesmo é o preço". Outro assim se expressa : "A gente foi chamado

pela Autopeça que exigia este certificado para, por sua vez, poder fornecer

para as montadoras. A verdade é que ou a gente tinha a ISO 9000 ou
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estávamos fora. Hoje eu até acho que isso trouxe benefício para nós. A

fábrica é mais organizada. Mas criou papel para todos os lados".

Contorme se verificou, apesar do reconhecimento que a

certificação ajudou no desenvolvimento da empresa, nota-se que a

implementação foi realizada visando obter apenas uma vantagem

comercial, ou, então, por imposição dos clientes. Isso mascara os reais

benefícios do sistema de qualidade que obriga o domínio do processo, o

que auxilia de forma ímpar o combate aos desperdícios levando a empresa

a maior produtividade e menores custos.

Obteve-se que seis respostas que enfatizavam pontos fortes

relacionados a administração geral e relações industriais, sendo que três

destas respostas apresentavam o esforço da organização no treinamento

do pessoal. Duas referiam-se à relação entre empregados e emp~gad-ºres
que criava um bom ambiente de trabalho. E um trefilador atribuiu ao seu

sistema de remuneração e participação nos resultados como fonte de

estímulo para melhoria da produtividade e qualidade na sua empresa.

Deve-se observar quando comparados os quadros dos

principais problemas e dos pontos fortes, que apesar das dificuldades

financeiras enfrentadas pelos trefiladores independentes, que dificulta a

manutenção do capital de giro e a execução de investimentos na

modernização do parque fabril já obsoleto, encontra-se como pontos fortes

o atendimento de pequenas quantidades, o prazo de atendimento menor

que o dos grandes trefiladores e a boa qualidade do produto.

Verifica-se, então, que os pontos fortes relacionados a vendas

são decorrentes da manutenção de estoques por parte dos trefiladores, o
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que consome capital de giro. Entretanto, isso é o principal diferencial dessas

empresas em relação a seus concorrentes e o desempenho entre um

trefilador e outro será função de como este estoque é formado e

aproveitado para o atendimento dos consumidores. Ou seja : se o capital é

uma restrição à operação e ao desenvolvimento destas organizações, a

utilização desse para a formação de estoques estratégicos para o

atendimento dos clientes passa a ser um fator crítico de sucesso para o

ramo de atividade. Entretanto, para que isso seja verdade, é necessário que

esses pontos fortes também sejam reconhecidos pelos consumidores, o que

foi também objeto de pesquisa e será apresentado adiante.

Os dois outros pontos fortes indicados por 40% dos executivos

entrevistados referem-se à qualidade. Pode-se ver nessas respostas uma

contradição, pois se a empresa não possui capital para a execução de

investimentos no parque fabril que é obsoleto, como a boa qualidade do

produto seria obtida? Inicialmente, quando se fala em qualidade, dois

aspectos distintos devem ser focalizados. Um é a qualidade do projeto, ou

seja: na concepção do produto ele possui características de qualidade que

lhe fazem ser visto com maior valor agregado pelos consumidores. Dessa

forma um carro Mercedez Benz tem maior qualidade de projeto que um

Volkswagen, embora ambos possuam qualidade de conformação. A

qualidade de conformação, por sua vez, refere-se à conformidade da

qualidade, ou seja, quanto as ceracterfstícasde qua-lidade de um produto

satisfazem, às exigências de um projeto já estabelecido, isto é: a

conformidade da qualidade do produto em relação ao padrão estabelecido.

Os entrevistados, quando mencionaram a boa qualidade dos

produtos, referiam-se à conformidade do produto em relação aos padrões

estabelecidos, geralmente definidas em normas pelos clientes, sendo as
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mais comuns a ABNr5
, ASTM46

, a SAE47 ~aDJN~ ()l.! normas específicas
estabelecidas pelos clientes.

Desse modo, com equipamentos obsoletos e velhos, os

pequenos e médios trefiladores garantem a conformidade de seus

produtos? A resposta foi encontrada nas visitas realizadas nessas

empresas onde os equipamentos de baixa velocidade de processamento

permitiam que os operadores verificassem a qualidade durante o

processamento, ajustando diversas vezes a máquina para garanti-Ia,

sacrificando com isto a produtividade e os custos de fabricação.

Outro ponto verificado como decorrência disto, é que os

produtos que exigem uma qualidade de projeto superior são destinados aos

grandes trefiladores segundo apurou-se nos clientes e será apresentado a
seguir.

Após a realização desta pesquisa de quais são os problemas

das pequenas e médias empresas de trefilação de barras de aço e quais

seus pontos fortes segundo seus empresários, deve-se confirmar esses

aspectos sob a ótica dos seus clientes. Então, procurou-se os responsáveis

pela decisão de compra de empresas que adquirem barras trefiladas de aço

para construção mecânica, as mesmas setenta e oito empresas que foram

pesquisadas para a determinação do mercado consumidor e são citadas no

capítulo" Clientes", e lhes foram dirigidas as seguintes perguntas :

45ABNT significa Associação Brasileira de Nonnas Técnicas,

46 American Society for Testing Materiais

47 Society for Automotive Engineering

48 Deutches Institut für Nonnung e.V.,
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"Para o senhor, quais são os principais parâmetros que determinam sua

decisão de compra na escolha por um determinado fornecedor ?" ;

" Na sua opinião, quais os pontos fortes que o levam a escolher um

trefilador independente para suprir determinados itens de compras? " ;

" Existe alguma restrição para a compra de barras trefiladas de um trefilador

independente? "

" Se a sua empresa não adquire barras trefiladas de Trefiladores

independentes, qual a razão para isto, ou seja: que aspectos são

considerados para que não sejam realizadas compras de trefiladores

independentes ?"

Antes de serem apresentadas as respostas, deve-se observar

que, devido à quantidade de empresas pesquisadas e à diversidade de

tamanho e de suas estruturas organizacionais, o responsável pela decisão

de compras foi determinado como sendo aquele funcionário que tem o

poder de escolha do fornecedor partir da análise de cotações. Portanto, em

algumas empresas entrevistou-se o comprador, em outras seu supervisor

ou até mesmo o gerente do departamento. Em alguns clientes, empresas de

pequeno porte, os responsáveis pelas compras eram os próprios

empresários que também acumulavam o cargo de principal executivo.

Na tabela 24, apresentam-se os resultados obtidos quando se

formulou a pergunta: " Para o senhor, quais são os principais parâmetros

que determinam sua decisão de compra na escolha por um determinado

fomecedor?"
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As respostas estão agrupadas de modo a facilitar a análise,

sendo que cada entrevistado das setenta e oito empresas pesquisadas,

pode mencionar mais de um fator em sua resposta, então, nestes casos os

fatores foram registrados em mais de um grupo.

Observa-se, então que 34,9% das respostas obtidas

mencionavam o preço como sendo um dos principais fatores para a decisão

da compra, ou seja, para 59,5% das empresas entrevistadas o preço

exerce papel fundamental na escolha do fornecedor.

O segundo item citado, a qualidade corresponde a 22,0% dos

itens representados nas respostas obtidas, sendo que 34% dos clientes

que declaravam o item qualidade como sendo importante na decisão de

compra também citaram o preço como fator de decisão. Sendo que 24%

das empresas citaram os dois fatores como sendo chaves nesse processo.

Estes dois itens juntos representam 56,9% do total de itens

levantados nesta pesquisa. Verifica-se, então, que os principais parâmetros

na tomada de decisão dos clientes são o preço e à qualidade do produto.

Observou-se, ainda, durante a entrevista que a qualidade aqui

mencionada relacionava-se à qualidade do prQj~io_c:t_Q_Jlr()duto. Isto ficou

claro devido ao grande número de respostas que vinham acompanhadas de

comentários como: " a qualidade do produto deve atender as exigências do

nosso departamento técnico", ou "o produto precisa estar conforme nossas

normas"; ou então, " a especificação do produto, que nos é fornecida por

nossos clientes deve ser atendida pelos fornecedores". Neste último caso, o

cliente, uma pequena de autopeças, recebia as especificações metalúrgicas

do produto das montadoras que atendia e repassava estas especificações
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para seus fornecedores. Somente cinco clientes fizeram menção à

conformidade do produto, percebidas através de declarações como : "Não

pode haver reclamação da produção. Quando o pessoal da fábrica começa

a reclamar da matéria-prima, eu chamo o fornecedor, se ele não resolve o

problema ou a coisa continue acontecendo eu corto este fornecedor', ou

então, " Fazemos reuniões periódicas com o controle da qualidade para

saber se os produtos comprados têm sido motivo de refugo ou retrabalho.

Se houver refugo ou retrabalho eu chamo o fornecedor para corrigir o

problema, e, se houver reincidência, eu procuro cobrar dele o prejuízo que

tivemos".

Essas respostas suportam as afirmações feitas pelos

trefiladores independentes quanto à boa qualidade do produto ser um ponto

forte, pois poucos clientes manifestaram preocupação quanto à

'conformidade da qualidade. Entretanto,__0_ fator crítíco na decisão de compra

de 34% dos clientes entrevistados é a qualidade de projeto do produto, a

qual as trefiladores independentes têm dificuldade em atender com seus

equipamentos obsoletos.

Verifica-se, então, que a escolha dos fornecedores, pelos

clientes que vêm a qualidade como um fator crítico em relação as compras

de barras trefiladas, será realizada prioritariamente pela capacidade destes

em atender à qualidade do projeto definida pelos clientes. Os produtos que

exigem maior qualidade, serão fornecidos pelos trefiladores que possuem

melhor tecnologia e conhecimento técnico, os produtos que exigem um nível

de qualidade menor, terão como candidatos a fornecedores deste primeiro

grupo acrescido dos demais fornecedores que atendem este outro nível de

qualidade. Os fornecedores que atendem determinado nível de qualidade

do projeto do produto, passam, então, a competir em preço.
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o terceiro item, que favorece os pequenos e médios

trefiladores, é o atendimento de pequenos volumes que podem ser de cem

quilos até dois mil quilos, que normalmente não são atendidos pelas

grandes empresas do setor.

o quarto e o sexto item, também favorecem os pequenos

fornecedores que, devido à política de manutenção de estoques dirigidos,

possuem maior capacidade para entrega de produtos a curto prazo,

entendido como prazo inferior a uma semana, e de aceitar alterações de

prazos de entrega e quantidades dos pedidos.

o quinto item que aparece na pesquisa é a parceria a longo

prazo entre cliente e fornecedor. Esse item, apresentado por dez

entrevistados, representa a confiabilidade desenvolvida pelo fornecedor em

relação ao prazo de entrega e qualidade do produto que o cliente passa a

conhecer com o decorrer do tempo em que as empresas mantêm relações

comerciais. Esta característica pode ser desenvolvida tanto pelos grandes

fornecedores quanto pelos mécíos e pequenos. No relacionamento entre

clientes e fornecedores, deve-se observar que um problema ocorrido

permanece na memória do comprador muito mais que várias ocasiões em

que esta relação ocorreu sem perturbações, conforme observamos em "A

hora da Verdade" de CARLSON49
.

49 CARLSON, J. A hora da verdade, C.C.P. Editora Uda. São Paulo, 1991.
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A preocupação com o sistema de garantia de qualidade,

manifestada pelos empresários das pequenas e médias trefilarias, não foi

confirmada pelos clientes, onde se obteve somente quatro respostas em

que foi mencionado que a decisão de compra era fortemente influenciada

pela existência de um sistema de garantia de qualidade.

Conclui-se, então, que os trefiladores independentes que

lmplernentaram sistemas de garantia de qualidade e obtiveram suas

certificações buscando a melhoria da qualidade dos seus produtos e

serviços, realmente atuaram de modo a fortalecer sua posição na decisão

de compra de seus clientes. Entretanto, os trefiladores que viram na

certificação ISO 9000 uma vantagem competitiva que garantiria uma

posição privilegiada no mercado de modo a alavancar seu volume de

vendas, fizeram uma avaliação errada do valor do certificado nas decisões

das compras dos clientes.

Para a pergunta "Na sua opinião, quais os pontos fortes que o

levam a escolher um trefilador independente para suprir determinados itens

de compra?", feita aos responsáveis pelas compras das empresas clientes

pesquisadas, as respostas obtidas foram agrupadas conforme seu conteúdo

a apresentadas na Tabela 25.

o principal ponto forte dos trefiladores independentes, que

induz a escolha destes trefiladores pelos clientes, é segundo esta

pesquisa o "fornecimento de pequenas quantidades", ou seja: enquanto

que os grandes trefiladores somente aceitam pedidos entre três e dez

toneladas, os pequenos e médios atendem pedidos de até cinqüenta
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quilos, sendo que este resultado converge com um dos principais pontos

fortes levantados pelos próprios trefiladores.

Essa percepção dos trefiladores independentes em avaliar

corretamente qual o seu ponto forte para o atendimento do mercado, deve

ser a razão pela qual, mesmo com poucos recursos para investimentos em

equipamentos modernos, com alto custo de processamento, baixa

produtividade e qualidade de projeto do produto inferior aos grandes

1refiladores, os pequenos e médios trefiladores tenham conseguido

sobreviver ã acirradà competiffvidade dos anos noventa, mantendo uma

participação no mercado de 34% em 1999.

o segundo ponto forte dos trefiladores independentes, que os

diferencia em relação aos grandes fornecedores, segundo os clientes

pesquisados deste mercado é o curto prazo de atendimento de um pedido.

Isto ocorre porque os trefiladores independentes mantêm estoques

estratégicos de matérias-primas que atendem as necessidades de mercado

em curtíssimo espaço de tempo. Em até três dias, pode-se obter um

produto de aço SAE 12L14 em um trefilador independente, enquanto que o

menor prazo de um grande fabricante é de no mínimo quarenta dias.

Para os grandes trefiladores, sua competição é realizada na

base do custo do produto. Ou seja: todos almejam a liderança em custo e

consequentemente, a liderança no volume de produção como estratégia.

Esta postura é incompatível com a produção de pequenos lotes e de

manutenção de estoques para atendimento de curtos prazos de entrega.

Os estoques estratégicos dos trefiladores independentes têm as

seguintes caraderísticas: são formados por aços laminados de produtos

mais comumente usados por pequenos clientes. Isto normalmente resulta
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em produtos de aço de usinalidade melhorada, SAE 12L14, utilizado em

tornearias, e aços carbono SAE 1010, 1020 e 1045; alguns trefiladores

também estocam aço para rolamento, SAE 52100. Desta forma, conseguem

atender os consumidores do setor em pequenas quantidades destes

produtos rapidamente. Apesar dos volumes individualmente serem

pequenos, o total destes casos atendidos pelos independentes chegou em

1999 a aproximadamente 7.500 toneladas. Segundo um pequeno

empreendedor esses pedidos visam: "nós não deixamos nosso cliente parar

a fábrica". Neste aspecto, mesmo clientes tradicionais dos grandes

produtores quando se vêem frente à necessidade de produtos a curtíssimo

prazo recorrem aos independentes.

o terceiro ponto forte dos pequenos e médios trefiladores,

abordado pelos clientes do setor, mas não mencionado por estes é o

"atendimento comercial mais atencioso aos pequenos clientes". Novamente,

dentro da estratégia de obtenção de ganhos de escala, os grandes

fornecedores do setor procuram com maior afinco os grandes consumidores

e, conforme essa pesquisa, os pequenos percebem receber uma maior

atenção por parte dos trefiladores independentes. Segundo o gerente de

compra de um pequeno consumidor de barras trefiladas: "As usinas só

querem saber de grandes clientes. Quando ligamos para fazer uma

cotação, a primeira coisa que perguntam é a quantidade do pedido. Se for

pequena, eles já falam que não dá para atender, nem querem ouvir se há

perspectiva de crescimento ou não. Nos trefiladores independentes, eles

sempre mandam alguém nos visitar. Mesmo se for para-comprar-uma b-arra,

temos resposta."

A seguir os clientes elegeram a "boa qualidade do produto" com

apenas 4,2% das respostas. Isto vem novamente de encontro à divergência
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de conceitos da qualidade já abordados. O pequeno número de clientes que

se referem à "boa qualidade do produto" em divergência à opinião dos

empresários das pequenas e médias empresas de trefilação. que

consideram esse o segundo ponto forte de suas empresas. é explicado pelo

fato dos clientes estarem se referindo à qualidade do projeto. enquanto que

os trefiladores à conformidade da qualidade. Apesar dos equipamentos de

tecnologia ultrapassada impedirem que os trefiladores independentes

produzam produtos cujo projeto exija uma qualidade mais apurada. a

proximidade entre administração e operários nas pequenas empresas

fazem com que de forma artesanal seja conseguida a conformidade do

produto a custo de muitos ajustes e baixa produtividade. Desta forma. os

clientes que exigem produtos de um projeto de qualidade mais elaborado.

por exemplo. para a produção de itens automotivos de segurança. dirigem

seus pedidos de compra aos grandes trefiladores. enquanto que os

produtos mais simples podem ser supridos também pelos pequenos e

médios produtores. Na tabela 26. Verifica-se a participação dos grupos de

produtores de barras trefiladas na indústria de molas de suspensão. hastes

de amortecedores e flexíveis de freio nos períodos de 1997 e 1998. onde a

baixa participação dos trefiladores nesses itens corrobora com as

suposições anteriores.

Obteve-se, ainda, quatro respostas avaliando a "maior

flexibilidade na negociação comercial" como um ponto forte dos trefiladores

independentes. Entretanto não se consegue detectar se esta maior

flexibilidade faz parte da estratégia de vendas dessas organizações ou se

ela é imposta pelo maior poder de negociação dos clientes frente as

pequenas e médias empresas.
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Ainda se obteve três respostas que indicavam a assistência

técnica como ponto forte das pequenas e médias empresas do ramo, mas

que mediante o total de cento e dezoito respostas, representa

provavelmente casos isolados e não o comportamento deste grupo como

um todo.

E, finalmente, oito clientes não encontraram pontos fortes nos

trefiladores.

Verificou-se nesta pesquisa que somente seis clientes não

compravam de trefiladores independentes, e para estes realizou-se a

seguinte pergunta: "Se a sua empresa não adquire barras trefiladas de

trefiladores independentes, qual a razão para isto, ou seja: que aspectos

são considerados para que não sejam realizadas compras de trefiladores

independentes?". Para esta pergunta -obteve-se -onze respostas, sendo

classificadas na Tabela 27. Verificamos que os fatores que fazem com que

estes clientes excluam os trefiladores independentes foram a pouca

qualidade do produto e em segundo lugar o preço mais alto dos seus

produtos. Não por coincidência, esses clientes que não adquirem produtos

de independentes são fabricantes de molas de suspensão, hastes de

-amortecedores e sistemas de freio. Isso favorece a tese que, apesar de

possuir qualidade de conformidade do produto em relação às

especificações, há carência da qualidade de projeto que permita a esses

clientes especificarem produtos mais elaborados para os pequenos e

médios trefiladores.

Entretanto, a exigência destes produtos mais sofisticados não é

somente função do produto final a ser elaborado a partir das barras

trefiladas, mas também dos processos produtivos dos clientes, pois existem
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fabricantes de amortecedores, molas e flexíveis de freio que adquirem suas

matérias-primas dos produtores independentes. Conforme se verificou,

estes fabricantes inspecionam suas matérias-primas antes de processarem

através de exames visuais e realizam operações de usinagem de desbaste

antes de iniciar a conformação da peça.

Concluiu-se este capítulo observando que os trefiladores

independentes possuem vantagens competitivas no atendimento de

pequenos lotes e para alguns produtos mais comuns mantêm estoques o

que--os--habifita- a fomecê-Ios à pronta entrega, suprindo necessidades

momentâneas de seus clientes, seja pelo aumento inesperado da demanda,

por problema de qualidade ocorridos no cliente com altos índices de

rejeições ou por falha deste cliente na previsão do consumo.

Outro aspecto importante observado neste capítulo está

relacionado à boa qualidade dos produtos. Enquanto que os trefiladores

acreditam que a qualidade é um ponto forte de seus negócios, observou-se

que estes se referem à conformidade do produto em relação a suas

especificações; entretanto, os grandes produtores de barras trefiladas de

aço possuem melhor qualidade, quando esta é entendida como o projeto do
produto.
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3. PARTE 111

3.1 AS PERSPECTIVAS PARA AS PEQUENAS E MÉDIAS

ErJlPRESAS DE TREFILAÇÃO

Dentro do universo estudado das pequenas e médias empresas

do setor de trefilação de barras de aço-p-araconstrução mecânica no .~rasil,

procurou-se levantar dados que permitissem analisar a estrutura do setor,

sua evolução e o papel das pequenas e médias empresas nesse.

Inicia-se este capítulo, reaãzanoo-ee numa anáHsenumérica da

ociosidade da capacidade instalada neste setor, em 2004, quando os

investimentos no setor já estiverem consolidados e a demanda influenciada

pela maturação dos investimentos realizados pelas montadoras no país.

Extrai-se, do capítulo referente á análise dos clientes, as

seguintes hipóteses a respeito da demanda de barras de aço trefiladas:

- O consumo das montadoras, que representou 3,6% do mercado no

período de 1995 a 1999, irá crescer nos próximo 5 anos na mesma

proporção que o aumento da produção de veículos que foi projetada

pela ANFAVEA em 31 %, sendo em 2004 de 4.498 toneladas.

- O consumo das autopeças crescerá na mesma proporção do aumento

da produção de veículos, descontadas 3000 toneladas devido a

substituição do produto trefilado por bobinas na fabricação de molas e

considerando-se que as exportações de molas helicoidais

permanecerão constantes, representando 2% da demanda nacional de

barras trefiladas. Estas hipóteses resultarão numa demanda de

108.896 toneladas em 2004.
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- o consumo de barras trefiladas pelo setor de Eletroeletrônico crescerá

na mesma proporção que o Produto Interno Bruto médio estimado em

4% ao ano, atingindo 2.907 toneladas.

- O consumo do setor .de Implementos Agrícolas, onde classificamos os

fabricantes de tratores, que consumiu 1,8% das barras trefiladas

vendidas no período de estudo, crescerá na proporção do aumento da
---------------- ---- --

produção de tratores estimada pela ANFAVE, consumindo em 2004 a

quantia de 2.087 toneladas.

- O consumo de barras trefiladas para fabricação de ferramentas

manuais, que foi de 1 % durante o período estudado, crescerá na

mesma proporção que a produção de veículos, resultando em 1.248

toneladas.

- E, finalmente, o consumo para outras aplicações, que foi de 1 %,

crescerá na mesma proporção do Produto Interno Bruto, resultando em

1.160 toneladas.

Então, a previsão de consumo, para 2004, será de

120.796 toneladas, o que representa apenas 57% da capacidade instalada

em 2000, que é de 213.600 toneladas anuais. Mesmo se as hipóteses de

crescimento de mercado adotados forem pouco precisas, o erro cometido,

seguramente não invalida a conclusão de que daqui a cinco anos ainda

haverá um excedente de oferta bastante elevado. Neste situação, segundo

PORTER , alguns participantes deverão sair deste segmento de modo e

aproximar a oferta da demanda. Entretanto, como os custos fixos dessas

pequenas empresa são bastante reduzidos e portanto possuem um baixo

ponto de equilíbrio, é provável que as empresas que se protegerem através

de estratégias de diferenciação e enfoque, como será apresentado a seguir,

conseguirão permanecer no mercado.
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Na análise realizada, não foram consideradas as possibilidades

de exportação do setor, que serão abordadas a seguir.

Conforme, pode-se observar na tabela 19, onde são

apresentados os preços pagos pelos "traders" na modalidade F.O.S -

estivado, ou seja com as despesas até o embarque sendo cobertas pelo

fornecedor, para as exportações de barras trefiladas para fora dos limites do

Mercosul; os valores pagos para os produtos trefilados estão próximos aos
-----

preços das matérias-primas adquiridas pelos treflladores no mercado

interno, encontradas na tabela 12. Somente um produto apresentou

diferença entre o preço do produto acabado em relação ao da matéria-

prima superior a R$ 100,00 por tonelada, o produto SAE 12114,hexagonal

de 25,40 milímetros cuja diferença é de R$ 142,55. Sabendo-se que o custo

médio da produção dos trefiladores independentes é de US$ 130,07 por

tonelada produzida, conforme apresentou-se no capítulo "2.1.4-
Comparação entre as Três Diferentes Tecnologias Empregadas no

Processo de Trefilação", e utilizando-se a taxa de câmbio de 1,6835 de

maio de 1999, chega-se a um custo de produção de R$ 218,97 por

tonelada. Portanto, o custo operacional dostrefiladores independentes

inviabiliza a exportação de produtos para fora do Mercosul.

Para o Mercosul, o preço desse produto é de US$ 624,00 por

tonelada, o que resulta em R$ 1050,00 por tonelada, sendo o custo de

produção deste item de R$ 968,97. Portanto, a exportação para a Argentina

é economicamente viável, mas, se ocorrer, a Acindar que é o maior

produtor local poderá intensificar a competição através da melhoria da

assistência a seus clientes, uma vez que estão mais próximos do

115



consumidor, ou então, até mesmo iniciar uma guerras de preços,

procurando assim não perder participação naquele mercado.

Ainda, consultando-se 'os grandes trefiladores nacionais, eles

mostraram uma perspectiva de exportação otimista de 30.000 toneladas

anuais para os próximos 5 anos, o que reduzirá a ociosidade do setor em

apenas 32%. Portanto, mesmo após se considerar as possibilidades de

exportação, o setor ainda apresenta uma grande capacidade ociosa.

A partir de diversas vertentes de análises estratégicas, que

aqui aparecem de forma complementar, procurar-se-á formular caminhos

para os pequenos e médios trefiladores de modo a conduzir suas empresas

a posições privilegiada no setor ou, ao menos, bastante defensável para a

próxima década.

o caminho será encontrado de modo analítico, conforme

encontramos em ANSOFF:
------=----\O;I--EelRl'nfoque ao estudo do problema das decisões estratégicas é

analítico. A administração surgiu e desenvolveu-se como arte. No início do

século XX, pioneiros como F.W. Taylor, Elton Mayo e Henri Fayol começaram

a aplicar princípios científicos à administração. O período subsequente à
Segunda Guerra Mundial tem sido caracterizado por uma expansão muito

grande de aplicações da Pesquisa Operacional e da Ciência da

Administração aos problemas de uma empresa. Historicamente, o progresso

tem sido de dentro para fora. Taylor, Mayo e sua geração preocupavam-se

com os problemas de produtividade industrial. Os esforços do pós-guerra

estenderam-se a uma grande variedade de problemas operacionais internos

de uma empresa. Os enfoques analíticos aos problemas externos ou
----esmltéc:tiCOS-4a--e1mD1l"esaforam os últimos a surgir". 50

50 ANSOFF,H.1. Estratégia Empresarial, Me Graw-HiII, São Paulo, 1977,p. XIV
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Verificada a natureza analítica da estratégia que propõe novas

perspectivas à organização, falta se definir o que se compreende por

estratégia. BUZZEL e GALE51 procuram definir estratégia do seguinte modo:

ti usamos o termo estratégia para nos referirmos às políticas e decisões-

chave adotadas pela administração e que exercem impactos importantes

sobre o desempenho financeiro. Estas políticas e decisões normalmente

envolvem aplicações significativas de recursos e não são facilmente

reversíveis."

Tendo-se que as perspectivas são caminhos abertos aos

trefiladores, de forma que possam escolher um meio, para levar suas

empresas a posições privilegiadas e defensáveis dentro do setor econômico

que atuam e que isso é conseguido através de estratégias, que por sua vez

são políticas e decisões-chave que exercem um Impacto importante sobre a

empresa. Então, o presente trabalho tem como objetivo apresentar um

portifólio de políticas e decisões-dlave aos trefiladores independentes, de

modo que a opção por um conjunto destas políticas e decisões levem suas

empresas a posições defensáveis e privilegiadas.

51 BUZZEL, R.D. e GALE, B.T. PIMS - Profit Impact of Market Strategy - O impacto das
estratégias de mercado no resultado das empresas, Editora Pioneira, São Paulo, 1991, p. 23.
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Inicia-se esta análise, observando os movimentos de expansão

horizontal ou vertical disseminadas nas décadas de setenta e oitenta_por

ANSOFF52
• Os movimentos horizontais, geralmente, demandam uma

grande quantidade de capital excedente para levar a expansão das

empresas a outros setores da economia onde a organização verifique que

exista alguma sinergia, quer na utilização de seus ativos ou de

competências específicas adquiridas no atual ramo de negócios.

Nesse caso em particular, os ativos utilizados pelos trefiladores

são muito específicos---e-tirre-ciorra-dospara o processo de conformação

mecânica de metais. Uma forma de expansão horizontal seria a utilização

destes equipamentos de trefilação para a produção de barras de produtos

metálicos não ferrosos como o latão e o cobre. Outro ponto positivo nessa

horizontalização é a utilização da força de vendas, pois várias autopeças

que consomem produtos trefilados de aço, também consomem barras de

latão. Entretanto, a barreira que impede esses trefiladores de realizarem

este movimento é o monopólio que os atuais fabricantes de produtos

trefilados não ferrosos têm sobre a coleta de sucata destes produtos, os
quais são reciclados em novas barras de metal.

A Termomecânica, a Eluma Metais, a Ceci! Langoni, em São

Paulo, e a Marvin no Rio de Janeiro, possuem, há várias décadas, o

monopólio da compra da sucata de latão e cobre, de modo que estas são

fundidas e estrudadas nessas empresas, dando origem às matérias-primas

para a trefilação dos metais não ferrosos.

52 ANSOFF,H.I., Estratégia Empresarial, Op.Cit.
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Portanto, para se entrar neste ramo, a empresa precisa realizar grandes

investimentos na compra e manutenção de estoques de sucata. Na década

de oitenta, um trefilador independente tentou expandir seu negócio para o

ramo de não ferrosos, mas após um curto espaço de tempo desistiu pela

falta de matérias-primas a preços competitivos.

Portanto, para os pequenos e médios trefiladores, que não

contam com capital excedente e que possuem certo grau de endividamento,

será muito difícil promover suas horizontalizações.

Quanto à verticalização dessas organizações, pode-se dividir a

análise em duas partes. A primeira se refere à verticalização para trás, o

que significa que os trefiladores devem investir na produção das matérias-

primas que utilizam atualmente; a segunda é a verticalização para a frente,

sendo que nesse caso, esses trefiladores passam a trabalhar as barras

trefiladas de aço, aproximando-se mais dos consumidores finais da cadeia

produtiva em que atuam.

A verticalização para trás só é viável se o trefilador procurar

uma parceria, ou se conseguir uma participação acionária de uma

siderúrgica ou de uma laminação em sua empresa. Pois, investimentos

diretos nestas atividades por parte dos trefiladores são muito improváveis,

devido à grande quantidade de recursos necessários, que são da ordem de

algumas dezenas de milhões de dólares. Portanto, a possibilidade de

ocorrer uma verticalização para trás dos trefiladores é viabilizada pela

escolha de um parceiro ou sócio que seja uma siderúrgica, ou relaminação,

nacional ou estrangeira.
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No Brasil, a dificuldade de se encontrar este parceiro, reside no

fato de que as siderúrgicas que produzem aços especiais já tem seus

acabamentos, o mesmo ocorrendo na Argentina com a ACINDAR e a

Zappla, consultada a respeito, negou ter interesse em adquirir ou se

associar a algum trefilador. As relaminações, por sua vez, estão voltadas

para outros mercados fornecendo produtos para a construção civil e

estruturas metálicas. Além disto, se essas firmas se passassem a priorizar o

mercado de construção mecânica, também se tornariam dependentes das

mesmas siderúrgicas que hoje atendem os trefiladores, sendo assim os

pequenos e médios trefiladores não conseguiriam sua desejada

independência desses grupos.

Resta, então, a busca de parceiros no exterior, o que é

dificultado pela atual política cambial, onde a importação de matérias-primas

toma-se inviável, conforme já se observou no decorrer deste trabalho. Em

1997, algumas empresas estrangeiras como a chilena Aceros dei Pacifico, a

francesa USINOR-SACILOR e a italiana Ori-Martin fizeram estudos para a

aquisição de empresas siderúrgicas ou unidades de acabamento no Brasil,

sendo que o único resultado obtido foi a aquisição de ações da ACESITA

por parte da USINOR.

Por conseguinte, observa-se que será muito difícil para os

pequenos e médios trefiladores passarem a fabricar suas próprias matérias-

primas ou conseguir um parceiro ou sócio que lhes abasteça com insumos.

Pode-se, então, descartar essa possibilidade, devido às dificuldades aqui

apresentadas. Mesmo para os trefiladores que estão incorrendo em um

crescente aumento de seus endividamentos, será muito difícil ter seus

negócios adquiridos pelos grandes do setor, devido ao fato desses

possuírem atualmente ociosidade em suas plantas fabris.
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Por outro lado, a verticalização para a frente é viabilizada

devido as atuais alterações que a cadeia produtiva de veículos automotivos

vem sofrendo. Até a primeira metade da década de noventa, a cadeia

produtiva teve, em uma ponta, as montadoras, e na outra, as empresas

siderúrgicas, conforme indica a figura 10. As aciarias adquiriam sucatas e

minérios e produziam lingotes ou palanquilhas que eram transferidas para

as laminações, que por sua vez, produziam barras e bobinas laminadas de

aço; estas bobinas e barras eram processadas pelos trefiladores, resultando

em barras trefiladas de aço, que eram fornecidas às empresas produtoras

de autopeças, as quais produziam peças que eram enviadas às

montadoras, que montavam sucessivamente subconjuntos, conjuntos e,
fin!:lIn'lAn+A ,.. veículo
.11 •..:1111"'11 ••..." U Vvl •

A partir da nova lógica capitalista de um mundo globalizado, as

montadoras para conseguir suprir com rapidez seus produtos nas mais

distantes localidades, com projetos mundiais, e sendo, ao mesmo tempo,

obrigadas a reduzir os seus custos, inclusive os custos dos seus estoques,

devido ao acirramento da competição alimentada pelo excedente da

capacidade produtiva, passam a se desverticalizar para trás. Começam a

adquirir, em vez de peças, conjuntos "just in time" das empresas de

autopeças. Estas últimas, então, para conseguir fornecer os subconjuntos e

conjuntos já montados, procuram verticalizar as suas linhas de produção

para a frente e, devido a limitações de espaço e complexidade das

atividades, deixam de produzir as peças componentes destes subconjuntos.

Convém observar, que quando as autopeças abandonam a fabricação de

componentes, para se dedicarem a montagem de subconjuntos, elas o

fazem desde que o custo das peças produzidas por terceiros não seja maior

do que o custo de produção da própria autopeça. Esta lógica está no fato
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das autopeças esperarem que a especialização, do fabricante de

componentes, traga redução de custo. Portanto, se a terceirização destas

atividades acarretarem um custo mais alto do que teriam se produzissem

internamente estes componentes, provavelmente as autopeças optem por

não terceirizar este serviço. Surge, então, um novo grupo participante desta

cadeia: os "fabricantes de componentes", conforme se pode observar na
figura 11.

Esses fabricantes de peças que estão surgindo na cadeia

produtiva de veículos, têm suas origens nas próprias autopeças, que

fornecem seus equipamentos de usinagem ou forjamento para terceiros

através da venda destes ou comodato e neste caso celebram contratos de

exclusividade para fornecimento de determinados itens. Surgem, então,

empresas de pequeno porte como a Samot, Graber, UPT, e Oruom, com a

missão de fornecer componentes às autopeças.

Nesse instante, abre-se a oportunidade para os pequenos e

médios trefiladores verticalizarem-se para a frente, de modo que, em vez de

fornecerem apenas barras de aço trefiladas para as autopeças e agora para

os "fabricantes de componentes", passam a fornecer estas barras já

cortadas e usinadas para os produtores de autopeças montarem seus

subconjuntos.

Visitando-se, na Alemanha, a maior empresa de trefilação de

barras de aço para construção mecânica daquele pais, a Schmolz-

Bickenbach, em Dusseldorf, pode-se observar que essa empresa, que

produz aproximadamente 12.000 toneladas de barras mensalmente, é uma

empresa independente, que compra matérias-primas de vários fornecedores

da Alemanha e do exterior e atende diretamente as autopeças do mercado
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europeu. Nessa companhia, observou-se a prática do movimento de

verticalização para a frente. Em uma central de corte e usinagem, os

produtos, destinados a um dos maiores fabricantes europeus de

amortecedores, eram cortados em blanques e posteriormente tinham suas

extremidades usinadas em -tomos revólveres, Desta forma, a Schmolz-

Bickenbach passou a fornecer não somente as barras de aço trefiladas para

hastes de amortecedores, mas as hastes de amortecedores já usinadas.

Fato semelhante foi observado na Espanha, onde a maior

trefilaria espanhola, a Vicente Gabilondo i Hijos, que produziu, em 1997,

66.350 toneladas de barras trefiladas, também oferecia ao mercado

blanques com operações de usinagem de desbaste.

Nesses dois países, foi observado que as maiores trefilarias

eram independentes, seguidas por empresas siderúrgicas com treülanas de

barras. Na Alemanha, o segundo maior produtor de barras pertence ao

grupo Krupp e forneceu cerca de 73.500 toneladas anuais de barras, o

terceiro produtor é a Thyssen com 58.300 toneladas e o quarto uma

empresa independente a WDI em Hamm que produziu 42.800 toneladas de

barras de aço, em 1998. A Gabilondo, na Espanha] -é segu~da-pela

siderúrgica SIDENOR que trefilou 41.600 toneladas, -em -97--;--Gonvém

observar que a classificação destas trefilarias em função dos volumes

produzidos foi realizada pela Wire Association Internacional e os

levantamentos das produções realizadas em 1997, foram realizadas em

visitas a estas empresas no decorrer do ano de 1998;

Além disto, observou-se que o movimento encontrado no

mercado brasileiro de transferência. de atividades das montadoras para as

autopeças, a partir de 1995, já estava ocorrendo na Europa no início da
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década, quando alguns trefiladores iniciaram seus movimentos de

verticalização, Portanto, esta estratégia de verticalização dos trefiladores

independentes também pode ser implementada aqui, com adaptações às

condições operacionais das empresas brasileiras.

Os trefiladores independentes, na Alemanha e na Espanha,

são líderes de mercado, possuem equipamentos de última geração e não

enfrentam problemas de falta de financiamento. No caso brasileiro, os

trefiladores independentes estão longe da liderança de mercado, que

pertence aos grandes trefiladores, têm grandes dificuldades financeiras e

possuem como pontos fortes o atendimento de pequenos lotes e curtos
prazos de entregas.

Então, não é viável pensar em um trefilador independente

montar células de fabricação dedicadas à fabricação de componentes de

grande demanda, pois poderão ser facilmente imitados pelos grandes

fabricantes e verem seus investimentos ociosos em um prazo de seis

meses ou um ano, que é o tempo presumido para a fabricação, instalação e

colocação em marcha de tais células. Outra forma de retaliação, que os

grandes trefiladores podem adotar, é a redução do preço das barras

trefiladas. Neste caso, o cliente que optou por receber peças do trefilador

independente em substituição às barras, pode repensar sua estratégia e

mediante a uma redução de custo significativa, retomar a fazer as

operações, que havia terceirizado, internamente. Além disto, os grandes

trefiladores, que também são os principais fornecedores dérnatérias-prlmas

para os trefiladores independentes, podem aumentar os preços das

mesmas inviabilizando a operação dessas pequenas empresas.
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Portanto os trefiladores independentes nacionais devem buscar

a verticalização nos clientes onde já atuam. Procurar agregar operações de

corte, de usinagem, de forjamento naqueles itens de menor consumo por

parte das autopeças, sendo que, para reduzir o investimento e ao mesmo

tempo criar vínculo com estes clientes, os trefiladores podem tentar

negociar regimes de comodato para os equipamentos, que hoje operam em

seus clientes. Desta forma, o trefilador independente não somente agrega

mais valor ao seu produto, como também constrói um vínculo com o

consumidor, erguendo assim uma barreira que, no futuro, dificultará um

ataque dos grandes concorrentes do setor. Mas, os pequenos trefiladores

devem tomar cuidado para não assumirem compromissos de exclusividade,

onde somente poderão utilizar essas linhas de corte e conformação para

atender um único cliente, pois desta forma estarão se tornando muito

dependentes deste consumidor. Uma forma mais vantajosa, é assumir que

aquele item específico não poderá ser fornecido para os concorrentes da

empresa que sede seus equipamentos, mas que eles possam ser utilizados

para a fabricação de peças diferentes para empresas que não sejam

concorrentes.

Feita a análise onde o foco central da estratégia está na

discussão da horizontalização ou verticalização do negócio, passa-se ao

estudo dos movimentos possíveis dentro deste setor da economia a serem

realizados pelos pequenos e médios trefiladores.
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Destarte, procura-se construir estratégias competitivas para as

pequenas e médias empresas de trefilação, de forma a se conseguir para

estas empresas "uma posição lucrativa e sustentável contra as forças que

determinam a concorrência na indústria".53

Observa-se que a escolha dessas estratégias possui duas

questões básicas. A primeira é a atratividade dos setores da economia em

termos de rentabilidade a longo prazo e os fatores que determinam essa

atratividade. A segunda questão em estratégia competitiva, são os

determinantes da posição competitiva de uma empresa dentro de um

determinado setor econômico.

No caso apresentado, verifica-se que o setor de trefilação de

barras de aço já atingiu sua maturidade. Onde este conceito advém da

hipótese de que um setor econômico atravessa vários estágios ou fases, à
semelhança do que ocorre com o ciclo de vida dos produtos.

53 PORTER, M.E., Vantagem Competitiva, Op Cit, p.1
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Os estágios de introdução, crescimento, maturidade e declínio

são definidos por pontos de modulação no índice de crescimento das

vendas do setor. Na fase introdutória de crescimento do setor, o pequeno

crescimento da indústria reflete as dificuldades de superar a inércia do

comprador e estimular os testes e a adoção desses novos produtos. O

estágio do crescimento é caracterizado pelo rápido aumento das vendas,

quando muitos compradores se precipitam no mercado tão logo o novo

produto prove ser sucesso. A conquista dos compradores potenciais é

finalmente alcançada e o produto, já estabelecido, não consegue mais se

expandir através da substituição de outros itens, fazendo com que o

crescimento rápido passe a se desenvolver a uma taxa de crescimento

próxima à da expansão do grupo de compradores. Esta fase é conhecida

como de maturidade do setor macroeconômico. O estágio do declínio é

atingido quando produtos substitutos forçarem o declínio das vendas do

produto já estabelecido.

No caso em estudo, o setor de trefilação de barras de aço já

atingiu sua maturidade, conforme podemos observar na figura 19, onde não

são percebidas tendências de crescimento ou retração constante nas

vendas das últimas duas décadas. Nesse caso, verificou-se que as

oscilações anuais da demanda, são explicadas pela variação de consumo

dos clientes do setor e não pela expansão da utilização dos produtos

trefilados, ou da substituição dos mesmos por novos produtos. Isto foi

constatado pela pesquisa realizada nos trefiladores, onde afirmaram não ter

desenvolvido nenhuma nova aplicação para estes produtos nos últimos

quatro anos e pelo fato de verificar-se que não ocorreu entrada de clientes

importantes no mercado consumidor durante o período da pesquisa.
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Entretanto, não se deve ignorar a existência de críticas ao

modelo do ciclo de vida. A primeira objeção refere-se à duração dos

estágios que variam demasiadamente de setor para setor e, muitas vezes, a

fronteira entre estes estágios não é bem definida, podendo não existir

consenso sobre em qual estágio o setor está inserido.

A segunda crítica está baseada no fato de que em alguns casos

o crescimento do setor econômico revitaliza-se após um período de

declínio, em decorrência de mudanças no ambiente em que este segmento

se desenvolve. Outra observação sobre este modelo está no poder das

empresas de alterar o formato da curva de crescimento do setor, através do

reposicionamento do produto, ou então, pelo lançamento antecipado de um

substituto, o que resulta no declínio prematuro do produto já estabelecido e

do setor. PRAHALA054 interpreta este momento como sendo a redefinição

do setor a partir de uma ou mais empresas que atuam nele; estas

empresas, então, têm a capacidade de criar novos mercados e revolucionar,

desta forma, o setor de atuação, alterando o seu ciclo de vida.

Portanto, apesar do setor de trefilação de barras de aço se

encontrar no estágio da maturidade, conforme se procurou mostrar

anteriormente, poderá ocorrer ainda uma expansão do mercado pelo

reposicionamento dos produtos, pela descoberta de novos nichos e pela

diferenciação criativa dos produtos.

Essa fase de maturidade, em que as indústrias passam de

períodos de rápido crescimento para uma fase de expansão moderada, é

um período crítico para as firmas do setor. Na transição para a maturidade,

54 PRAHALAD, C.K. e HAMEL, G., Competindo pejo Futuro, Op. Cito
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normalmente, ocorrem mudanças fundamentais no meio competitivo que

exigem um difícil posicionamento estratégico por parte das empresas.

As empresas, muitas vezes, encontram dificuldades em

perceber as mudanças ambientais ocorridas e mesmo quando as notam

têm dificuldades em promover as mudanças necessárias para enfrentá-Ias,

principalmente, quando estas mudanças afetam o jeito de ser da empresa

que fora estabelecido pelo seu fundador, que ainda controla suas

atividades. PORTER refere-se a estas dificuldades em promover mudanças:

"O impacto da transição para a maturidade extrapola considerações

estratégicas, tendo implicações na estrutura organizacional da empresa e

na função de sua liderança. Estas implicações administrativas estão no

centro das dificuldades de se fazerem ajustes estratégicos necessários".55

Por isso, para os gestores dessas pequenas e médias empresas, é mais

difícil enxergar as mudanças necessárias no direcionamento de suas
organizações.

Nas décadas de sessenta e setenta, as organizações utilizando

táticas como a melhoria da qualidade de conformação dos produtos com os

padrõesda-- ~ndústria garantiam o crescimento contínuo e próspero na

medida em que o mercado se expandia rapidamente. As décadas de oitenta

e noventa chegaram com queda abrupta na expansão da demanda devido a

chegada da maturidade do setor. Porém, esta contenção do movimento de

expansão é, ainda, interpretada apenas como uma flutuação do mercado

que será superada no futuro, com a volta do crescimento da economia

brasileira. Porém, conforme já foi apresentado, espera-se que esse setor

cresça em decorrência do aumento da produção do setor automotivo, onde,

num futuro indeterminado, espera-se que ocorra uma redução da densidade

55 PORTER, M. E. Estratégia Competitiva; Op. Cit., p.225
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de 9,4 para 5,8 habitantes por veículo, conforme foi apresentado no capítulo

sobre clientes. Entretanto, um agravante à volta do crescimento dos

treflladores independentes é o aumento da capacidade de oferta por parte

dos grandes trefiladores. Esses fatores expostos . inviabilizam as empresas

que permanecerem imóveis nas suas posições estratégicas tradicionais.

Nessa situação de maturidade do setor, observa-se que: "À

medida que a indústria vai se ajustando a um crescimento mais lento, seu

índice de adição de capacidade também deve diminuir ou ela se vê com um

excesso de capacidade".56 Entretanto, para o setor em estudo, verificou-se

que os grandes trefiladores investiram, em 1999, cerca de sete milhões de

dólares na modernização de seus parques fabris, com um aumento da

capacidade de produção do setor de 4,5%, enquanto que o nível de

ocupação do setor foi de apenas 47,3% neste período. Esse é um fator

pelo qual a retomada dos altos volumes de produção pelos pequenos e

médios trefiladores não ocorrerá espontaneamente, se estes mantiverem

suas atuais posições estratégicas, mesmo ocorrendo uma retomada do

crescimento das vendas do setor.

Então, o setor que atinge sua maturidade passando a

apresentar uma série da novas características segundo THOMPSON57 , que

serão apresentadas a seguir:

56 PORTER., M. E. Estratégia Competitiva, Op. Cit, p.126-127

Si THOMPSON. L. JR; THOMPSON. L .. Mastering the Challenges of Change: Strategies for Each Stage in
Your Organízation's Life Cycle. Amacom, Washington, 1994
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• crescimento lento do mercado resulta no aumento da concorrência pela

obtenção de maior parcela de mercado, principalmente por parte dos

grandes trefiladores; sendo que esta concorrência enfatiza os custos dos

produtos com a redução dos preços, o que obrigou estas empresas a

realizar investimentos, em equipamentos de avançada tecnologia. Por

sua vez, os pequenos e médios trefiladores que não possuem capital ou

crédito para realizar investimentos em equipamentos e insta'lações

avançadas ficam cada vez mais distantes dessa base de competição.

• Os competidores desse setor, estão, cada vez mais vendendo para

consumidores experientes, onde o produto não é mais novidade e, sim,

um item estabelecido. O comprador bem informado e experiente tem

melhores condições de comparar os fornecedores e seus produtos,

- --sendo .que as principais características que influenciam a decisão de

compra para estes produtos são : preço, tamanhos dos lotes, qualidade

e prazo de entrega. Os trefiladores independentes apresentam pontos

fortes na ótica dos clientes em relação ao fornecimento de pequenos

lotes e curto prazo de entrega.

A obtenção de novos produtos e novas_~p~~~~~ ~__mals difícil,

conforme apresentou-se anteriormente. Então, podem existir nichOSde

mercado ainda não atendidos que, apesar de representar pequena

demanda para um grande trefilador, podem ser um campo bastante

lucrativo para um independente.

• E, finalmente, os lucros menores reduzem o fluxo de caixa durante esse

período, que é de grande necessidade para a realização de

investimentos em tecnologia de processo de modo a proporcionar

redução de custo, ou para investir em pesquisas mercadológicas com o

objetivo de descobrir nichos e diferenciações.
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Essas mudanças ocorridas no setor, na transição para a

maturidade, são responsáveis por mudanças estruturais no segmento,

intensificando as barreiras de mobilidade dos grupos estratégicos e

acirrando a rivalidade.

As barreiras de mobilidade, que diferenciam os grupos

estratégicos dos trefiladores independentes e dos grandes trefiladores como

o capital investido no parque industrial e o acesso ao crédito, são majoradas

com a redução dos lucros, onde enquanto que os grandes trefiladores vem

suas rentabilidades reduzidas e procuram -1nvestir--no---processo para

minimizar seus custos, o trefilador independente perde suas chances de

conseguir investimentos e até mesmo capital de giro, devido ao aumento de

seu risco no mercado financeiro. Por sua vez, a dificuldade referente à

obtenção de crédito para investimentos em tecnologias de processo, que

reduzam os custos de trefilação, leva a um aumento da distância deste

grupo em relação aos grandes trefiladores, que após a realização de

investimentos em novas tecnologias de produção, diminuem seus custos

operacionais e, no ímpeto de manter altos índices de crescimento, reduzem

ainda mais os preços dos produtos. Isto leva a uma nova redução dos

lucros dos trefiladores independentes que atendem o mesmo grupo de

clientes ofertando os mesmos produtos que o grande trefilador. Portanto,

observa-se novamente que a posição estratégica adotada pelos trefiladores

independentes no período de crescimento do setor, quando estes

competiam por grandes volumes, não é mais compatível com a atual

realidade do segmento.

Então, a questão estratégica da tomada de decisão. entre a

liderança no custo total, a diferenciação e o enfoque em nichos torna-se

crítica. É justamente para essa discussão que as atenções dos pequenos e
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médios trefiladores devem estar voltadas, para a realização de uma nova

estratégia que os conduza a uma situação privilegiada.

Outro aspecto, que não pode ser ignorado pelos trefiladores

independente, é uma estratégia de deslnvestlmento. que em alguns casos é

mais adequada do que fazer maiores investimentos com retornos incertos.

Nesse caso, se algum trefilador optar por deixar o setor, deverá enfrentar

barreiras de saída, tais como: os ativos altamente especializados que já

depreciados por serem antigos terão pouco valor de venda, os custos fixos

de saída que incluem acordos trabalhistas, a necessidade de se quitar os

credores e as barreiras emocionais, causadas pela identificação da

administração com a atividade, principalmente pelo fato de estar no

comando da companhia seu fundador ou descendentes. Para o trefilador

independente que tenha um alto grau de endividamento a saída do setor

toma-se muito difícil devido a necessidade de se pagar ou renegociar com

os credores.

Por outro lado, deve ser considerado que: "a flexibilidade de

uma empresa de menor porte pode se mostrar uma grande vantagem na

transição, contanto que haja disponibilidade de recursos necessários ao

ajuste. A pequena empresa também pode ter uma maior facilidade em
segmentar o mercado".58

Deve-se, então, a partir do levantamento realizado das forças

da concorrência que atuam neste setor; que são apresentadas de forma
sucinta na figura 18, e das fraquezas e forças dos pequenos e

médios trefiladores, verificar quais estratégias genéricas se aplicam ao

grupo desses trefiladores.

58 POR1ER., M. E'r Estratégia Competitiva; Op. Cito , p.233.
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A primeira estratégia genérica a ser estudada é a busca da

liderança em custo baixo.

Conforme se pode observar nos capítulos anteriores, as

tecnologias de produção utilizadas pelos trefiladores independentes são

obsoletas. Então, sem capital para investir e com difícil acesso ao crédito,

fica, quase, impossível para o trefilador independente tentar competir pela

liderança em baixo custo com os grandes trefiladores. Por outro lado, os

grandes trefiladores lutam entre si na procura desta liderança. Enquanto os

grandes trefiladores estão voltados para produzir a maior quantidade de

produtos possível ao menor custo, resta aos independentes as alternativas

de diferenciação ou de enfoque.

Na figura 20, mostra-se o movimento dos grandes trefiladores

que procuram a liderança em vendas a custos cada vez mais baixos, onde o

aumento no nível de vendas conduz o fabricante a maiores ganhos de

escala que, por sua vez, viabilizam a redução de preços para uma nova

investida no aumento do volume de vendas. Apresenta-se também a

movimentação dos pequenos e médios trefiladores que devem escolher

estratégias de diferenciação ou enfoque.

A estratégia de diferenciação consiste em criar características

nos produtos ou serviços correlatos oferecidos pela empresa que, a partir _

da ótica dos clientes, sejam considerados únicos. Os métodos para essa

diferenciação podem assumir várias formas como a qualidade exuberante

do produto, a imagem da marca, a tecnologia disposta no produto ou

Serviço etc. Nesta estratégia, a empresa pode se diferenciar em várias
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dimensões, sendo que a redução de custos não é um alvo estratégico

primário ao contrário do que ocorre na liderança em custo baixo.

A diferenciação é uma estratégia que pennite obter retornos

acima da média do setor porque cria uma posição defensável para enfrentar

a concorrência. Essa posição é protegida pela lealdade do consumidor aos

produtos e serviços oferecidos por detenninada empresa, minimizando a

sua sensibilidade ao preço. Destarte, essa estratégia tem o objetivo de

aumentar as margens, excluindo a necessidade da empresa de enfrentar

seus concorrentes através do baixo custo. Então, a empresa que adota a

diferenciação como arma competitiva deve aumentar o valor percebido de

seus produtos e serviços, de forma a conquistar a lealdade do consumidor.

Essa lealdade juntamente com a singularidade dos produtos e serviços

oferecidos passam a ser as barreiras de entrada para os competidores.

A melhoria dos resultados financeiros alcançados com tal

estratégia, toma possível para a firma lidar com o poder de negociação dos

fornecedores possibilitando a esta empresa até mesmo arcar com o

aumento do custo na aquisição de matérias-primas no exterior.

Normalmente, a diferenciação toma impossível a obtenção de uma alta

parcela do mercado pois os produtos são talhados para aplicações mais

específicas do que os produtos padrões, o que justamente lhes dá a

exclusividade, a qual se associa a preços mais elevados. Geralmente,

atingir a diferenciação implica numa incompatibilidade com a posição de

baixo custo, pois as atividades necessárias para criá-Ia são evidentemente

mais dispendiosas. Porém, o consumidor se beneficia do custo total

envolvido no--processarnentoou utilização desses produtos, ou seja, o valor

agregado ao produto diferenciado geralmente é maior que o diferencial de

preço desse item em relação a um produto padrão.
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Neste capítulo, várias vezes, o "valor" do produto é

mencionado, portanto, deve-se definir o conceito de valor. Adotando-se a

deflniçâo de CSILLAG, temos: ••O valor real de um produto, processo ou

sistema é o grau de aceitabilidade de um produto pelo cliente e, portanto, é

o índice. final do valor econômico. Q.uanto-maior é o valor real de um item

sobre outro que sirva para a mesma finalidade, maior será a probabilidade

de vencer a concorrêncta"." Então, quando se fala que o diferencial de

valor agregado pela diferenciação é maior que o diferencial de preço,

significa queseconquístaocüente que aceita o sobrepreço, uma vez que

os benefícios advindos desta diferenciação são maiores que o custo

incorrido.

Resta saber como os trefiladores independentes podem

viabUizar uma estratégia de diferenciação. Sabendo-se que os pontos fortes

deste grupo estratégico são o fornecimento de pequenos lotes e prazos

curtos de atendimento, tais características devem ser exploradas, pelas

empresas. Outra oportunidade a ser aproveitada é a mudança, em curso, na

cadeia produtiva de barras de aço trefiladas que são aplicadas em

componentes de veículos automotivos.

59 CSll.LAG, J.M. Análise do Valor. Editora Atlas, 48 Edição, São Paulo, 1995, p.62..
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Uma estratégia possível de se implementar é a especialização

dos trefiladores independentes no atendimento de pequenos lotes, que

podem variar de alguns quilos até três toneladas de barras trefiladas. Mas

para promover tal especialização, o trefilador precisa adquirir matérias-

primas das usinas siderúrgicas que fornecem ao mercado de barras

laminadas lotes mínimos que variam de 3,5 a 10,0 toneladas. Porfanf6~-a
dificuldade para os pequenos e médios trefiladores reside no custo da

manutenção de estoques para o atendimento desses pequenos pedidos.

Logo, deve-se responder a seguinte pergunta : "Como atender lotes

pequenos minimizando os custos de manutenção de estoques?".

A resposta pode ser a formação de parcerias entre esses

trefiladores, de modo que a compra de lotes maiores das usinas possa ser

compartilhada por duas ou mais pequenas empresas. Um sistema de conta

corrente, entre algumas dessas firmas, onde os estoques de cada uma

possam ser acessíveis às outras, constitui, também, uma solução. Nessa

linha estratégica, as empresas que minimizaram os custos de seus

estoques. devem agredir o mercado· oferecendo pequenos lotes em

entregas "just in time", mostrando para os consumidores as vantagens em

receber a quantidade necessária e suficiente de produtos no exato

momento em que precisam dessas barras. Mesmo empresas clientes de

trefiladores de grande porte, que consomem altos volumes, podem se

beneficiar desse atendimento diferenciado para itens específicos de baixo

consumo, reduzindo os estoques dos mesmos.
!

Esta estratégia de atendimento diferenciado deve ser

acompanhada de um serviço prestado aos clientes, no qual o trefilador em
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contato constante com o consumidor consiga acompanhar as necessidades

de consumo, antecipando-se às solicitações destes produtos. Isento da

necessidade de acompanhamento do consumo desses itens, usados em

pequenas quantidades, e diante da possibilidade de reduzir o estoque, o

cliente toma-se propenso a realizar a compra destes fornecedores.

Certamente, o ganho com a redução de estoques será melhor

sentido pelos pequenos consumidores de barras de aço, mas também é
uma redução de custos para os grandes clientes que, para alguns itens,

utilizam poucas quantidades mensais. Para confirmar a viabilidade dessa

estratégia, foram consultados trinta e seis fornecedores, em outubro de

1999, escolhidos aleatoriamente entre os cento e vinte um apresentados no

anexo 4, a saber : Ascamp, Autocam, Bosch, Cindumel, Cofap, Demore,

Gedore, INA Brasil, Macisa, Maxion, Requiph, Rud, Samot, Taurus,

Torcomp, Amo, CCE, Dana Nakata, Mecano Fabril, Monroe, Rablivier,

Volkswagen, Lopsa, Motogear, Rohm Brasil, Fananpe, Orion, Weg, NSK,

Panex, Bolhoff, Lucas Cav, Amo, Rassini, Wapsa e Ermeto.

Procurou-se, então, os responsáveis pela aquisição de barras

trefiladas nessas empresas e foram-lhes apresentadas as seguintes

perguntas: "A sua empresa adquire lotes de barras trefiladas inferiores a

3,0 toneladas?"; "Se sua organização não adquire, tal produto, qual a razão

para isto?"; "Se lhe fosse dada a oportunidade de compra de lotes inferiores

a 3,0 toneladas com entregas "just in time" controladas pelo fornecedor, os

senhores dariam preferência a este fomecedor?".

Na tabela 28, verifica-se que 61% das empresas adquirem

lotes inferiores a 3.0 toneladas, comprando esses produtos dos trefiladores

independentes, uma vez que estão abaixo do lote mínimo fornecido pelos
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grandes trefiladores. Os clientes que não compram lotes inferiores a 3.5

toneladas foram questionados sobre o motivo pelo qual não realizam a

operação, foram obtidas as respostas apresentadas na tabela 29. Verifica-

se, então, que 35,7% desse grupo realiza a compra de um lote de 3,5

toneladas, apesar de não necessitar de todo o material no momento da

compra, para não ter o trabalho de controlar esse item no estoque e de

emitir -pedidos de compra- constantem-ente. Esse grupo de clientes será

mais rapidamente seduzido a migrar dos atuais fornecedores para os

trefiladores independentes que se utilizarem da estratégia sugerida.

Para comprovar esta tese, perguntou-se a esse grupo de

quatorze clientes: "Se lhe fosse dada a oportunidade de compra de lotes

inferiores a três toneladas com entregas "just in time", controladas pelo

fornecedor, os senhores dariam preferência a este fomecedor?". Obteve-se

quatro respostas positivas, todos os clientes que alegam que não adquirem

pequenos lotes por facilidade de controle de estoque e de compra e um

cliente que preferia o menor preço dos grandes trefiladores se renderam às

facilidades oferecidas de controle de entregas feitas pelo fornecedor, ao

mesmo tempo em que podem reduzir seus estoques.

Essa pesquisa, apesar de ser realizada com somente 30% dos

clientes e de não quantificar o volume de vendas, que poderia advir da

adoção desta estratégia de diferenciação, mostra que existe um potencial

de alavancagem de vendas com a implementação .desta estratégia

específica de diferenciação.

Para essa estratégia distinguir os trefiladores independentes

dos grandes, ela deve ter um componente que dificulte a imitação pelo

grupo das grandes empresas. Observa-se que esse componente está
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embutido na própria definição da estratégia adotada pelas empresas de

grande porte. As empresas de grande porte que atuam no Brasil lutam com

afinco entre si para conquistar a ~aior parcela do mercado, pois precisam

de altos volumes de produção para obter margem suficiente que cubra seus

elevados custos fixos. Além disso, a tecnologia de trefilas combinadas de

primeira e segunda gerações que apresenta a vantagem de opera com

menores custos e propiciar ao produto acabado melhores tolerâncias

dimensionais e no caso de trefilas de segunda geração, garantir controle de

defeitos superficiais, através de equipamentos já integrados a linha de

produção; tem a desvantagem de que quando ocorre a troca do material ,o

qual se está processando, por outro com caraderísticas dimensionais

diferentes, toda a produção é interrompida e a preparação desta linha de

trefilação é mais lenta que a preparação realizada em cada equipamento

estanque de trefilação individualmente. Ademais, estas trefilas combinadas

processam barras trefiladas a partir de bobinas de aço laminadas, que

pesam, no mínimo, 1,2 toneladas, toma-se inviável processar quantidades

inferiores a esta, pois seria muito difícil e custoso interromper a produção

deste equipamento no meio do processo de trefilação de uma bobina.

Nessas linhas de produção, as operações de decapagem, trefilação, corte,

endireitamento e inspeção estão integradas, conforme foi apresentado na

primeira parte deste trabalho, havendo maior dificuldade na troca de

material para regulagem de tais operações, as quais devem atuar de forma

. harmoniosa. Nos bancos de trefilação, as operações são realizadas em

equipamentos estanques, ou seja: existe um equipamento que decapa,

outro que trefila, outro que corta e finalmente o que endireita, isso propicia

que um equipamento seja preparado enquanto o outro trabalha, facilitando a

substituição de um item que se está produzindo por outro. Além disto, os

bancos de trefilação produzem barras trefiladas a partir de barras laminadas

e esses chegam a pesar individualmente menos que 20.0 quilos. Portanto, a
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produção de pequenos lotes é facilitada aos pequenos trefiladores, apesar

da produtividade ser inferior e dos custos operacionais envolvidos serem
maiores.

Restaria aos grandes trefiladores processarem grandes lotes e

mantê-Ios no estoque acabado. Mas essa alternativa encareceria a

produção pois,--ae---eontiáiio- des trefiiadores independentes que mantém

estoques de matérias-primas, onde um lote.de. matéría-prlma.quepode ser

aproveitado para atender diversos itens com bitolas próximas de produtos

acabados; o grande fornecedor teria que processar lotes maiores, deixando

grande parte do material acabado no estoque, sendo que o escoamento

deste estoque seria mais lento, pois o produto na bitola acabada atende

somente um único item de venda e, além disto, o custo de manter produtos

acabados em estoque é superior ao de matérias-primas, uma vez que o

custo incorporado aos produtos já processados é maior.

Desse modo, verifica-se que a estratégia sugerida realmente

toma singular o grupo estratégico dos trefiladores independentes, não

podendo ser facilmente utilizada pelo grupo das grandes empresas.

Outra estratégia de diferenciação possível de ser adotada pelo

grupo estratégico dos pequenos e médios trefiladores é a verticalização

para frente, que já foi comentada anteriormente. Neste caso, a

diferenciação ocorrerá pela adição de valor ao produto, que assume a forma

de blanques com operações elementares de usinagem e fo~amento
agregadas.

Portanto, entregando um produto mais elaborado aos seus

clientes, o independente estará capturando a lealdade desses. Sabendo-se
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que esses fornecedores não possuem capital, nem facilidade de acesso ao

crédito para instalar centrais de corte, usinagem ou forjamento, para atender

grandes quantidades, então, eles podem atuar em toda a extensão do

mercado, mas com produtos de menor consumo, estabelecendo parcerias

com clientes que lhes poderiam oferecer suas máquinas, hoje dedicadas a

estas pequenas operações, em regime de comodato, ou vendê-Ias em troca

de descontos na compra dos produtos.

Essa estratégia, que já fora apresentada sob a ótica da

verticalização, se realizada no âmbito de produtos de baixo consumo não irá

despertar nos grandes concorrentes movimentos de retaliação, pois para

operarem seções de corte e usinagem para a produção de dez, vinte ou

mesmo cem toneladas mensais de um produto, as grandes firmas estariam

introduzindo complexidade em seus negócios e aumentado seus custos de

forma a distanciá-los de seus concorrentes na disputa pela liderança do

custo baixo. Entretanto, se essas pequenas empresas se aventurarem a

aplicar esta estratégia em itens de grande· consumo, .substituindo-os por

produtos com maior valor agregado como ocorre com a Schmolz-

Bic.l<ep.bachou·aGabi!ondg.~Hijos, -que-fomeeem, em substituição às barras

trefiladas de 3,0 a 6,0 metros para hastes de amortecedor, blanques de 200

a 500 milímetros, com suas pontas usinadas, muito provavelmente sofrerão

retaliações por parte dos grandes trefiladores.

Os pequenos trefiladores brasileiros produzindo blanques para

hastes de amortecedor, estariam atingindo uma parcela do mercado de

13.560 toneladas anuais, que representa 14,2% das vendas, que hoje são

realizadas majoritariamente pelos grandes grupos. Desta forma, é de se

esperar-uma reação por parte dos grandes trefiladores que poderia ser o

encarecimento das matérias-primas desses produtos para os
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independentes, ou, então, alguns dos grandes trefiladores passariam a se

vertlealizar em função desta ameaça que representa urna porcentagem

significativa do mercado, abrindo mão da liderança em custo baixo. Esta

mesma situação levou os líderes de produção de barras trefiladas de aço,

na Alemanha e na Espanha, a enveredarem pela produção de blanques

_par~~~s~s_C!e~rn_C!rt~~c.t()r._

""

As estratégias possíveis para diferenciação podem também

incluir uma qualidade excepcional de um produto ou um serviço específico,

que agregue valor na relação entre fornecedores e clientes. Entretanto, em

decorrência do fato de que os trefiladores independentes possuem poucos

recursos financeiros, é mais provável que esta ação ocorra como uma

estratégia de enfoque, na qual o alvo não é mais o mercado como"um todo,

e sim clientes ou produtos determinados. Além disso, verifica-se em

BUZZEL E GALE60
, que apesar da qualidade ser um requisito obrigatório

para a perpetuação do negócio, a vantagem da qualidade pode

desaparecer, pois a diferença entre os produtos freqüentemente diminuem

à medida que o mercado amadurece, pois com o tempo, concorrentes

imitadores reduzem a novidade originalmente associada ao produto
pioneiro.

A diferenciação propicia a cobrança de um preço prêmio devido

ao maior valor existente no~ prE_~_~~~_ou_~e!"t'i~~_~!e!e~!do~,_sendo essa a
razão da melhoria da rentabilidade nas organizações que praticam tal

estratégia. Portanto, os trefiladores que decidirem pela adoção da estratégia
de d,·ferenc·,aça·onão podem nAnlinAn •••i~r A~tA f~tn nn l~n •••~mAntn tiA~~A~, •'_~tr::J_1 •..,.-... ~ •••..•._ ••...••._ ••_ .'-!II'I~I' ,....,.• ,'" ""..., _

produtos ou serviços diferenciados.

60 BUZZEL, R~D. e GALE; B.T. PtMS- - Pront" fmpact of Mar1<etStrategy - O impacto das
estratégias de mercado no resultado das empresas. Op. Cit
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o enfoque é uma estratégia na qual a empresa objetiva um

determinado grupo de consumidores, um segmento da linha de produtos, ou

um mercado geográfico definido, podendo assumir diversas formas.

Enquanto a liderança em baixo custo e a diferenciação têm o intuito de

atingir seus objetivos no âmbito de toda a indústria, a estratégia de enfoque

visa atender excepclonaímente_~erJ:l_~_mjilyº__d~~~rmil'lª~o.E~ta~stratégia é

ancorada no paradigma de que a empresa é capaz de atender um alvo

estratégico estreito mais eficazmente do que as concorrentes, as quais

estão competindo de forma mais ampla. Então, a organização atinge a

diferenciação' por satisfazer melhor as necessidades de seus alvos

específicos. Apesar do enfoque estratégico não atingir o baixo custo ou

diferenciação do ponto de vista de todo o mercado, ele conquista uma ou

ambas as posições em relação ao seu reduzido alvo.

A estistégis de enfoqüe sempre implica em algumas

limitações na parcela total do mercado que pode ser atingida, pois envolve

necessariamente a incompatibilidade entre a rentabilidade e o volume de

vendas. Uma vez que as estratégias de enfoque sejam voltadas para um

grupo limitado de consumidores, denominados nichos de mercado, cabe

aos trefiladores descobrirem estes nichos, ou aproveitando-se dos conceitos

de PRAHALAD61
, criar um segmento de mercado a partir da oferta de um

produto ou serviço inédito.

A primeira estratégia de enfoque viável para os trefiladores

independentes tem como base o fato de oferecer a um segmento de

mercado um produto que traga um ganho em relação ao que hoje atende

este nicho. Conforme já se apresentou no início do trabalho, quando foram

61 PRAHALAD, C.K; e tfAMEL, G., Competlndopelo Futuro, oe. Cito
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descritos os produtos trefilados, agrupados conforme sua utilização, um

grupo de produtos eram os perfis especiais, que são barras trefiladas com

formas variadas, muitas vezes assimétricas, que são projetadas a partir da

forma da peça acabada utilizada pelos clientes. Essa classe de produtos já

é fornecida no mercado europeu, especialmente na Alemanha e na Itália,

desde a década de 60, sendo que grande volume desses perfis são

utilizados como massas polares em motores elétricos, guias de elevadores,

facas de colheitadeiras, pequenas engrenagens, pistas de rolamento de

moinhos, etc. Na figura 21 observa-se a fotografia de diversas barras

trefiladas com os mais diferentes perfis, inclusive perfis especiais para

massas polares e corpos de armas.

Atualmente, no Brasil, os consumidores, para atender estas

necessidades têm dois caminhos. No primeiro, eles adquirem barras

trefiladas ou laminadas nos perfis quadrados, retangulares, sextavados ou

redondos, conforme se aproximem do formato de sua peça final, e mediante

usinagem ou fo~amento conformam peça por peça suas dimensões finais.

O outro caminho é a compra do perfil laminado próximo às dimensões

necessárias, sendo que neste processo a tolerância desses produtos

laminados chega a 2,0 milímetros em cada dimensão, mais o sobremetal

necessário para que se possa conformar os ângulos e raios que não são

moldados durante o processo de laminação. Então, as barras são cortadas

em pequenos blanques e trabalhadas uma a uma de modo a se obter o

perfil final desejado. Os produtores de perfis laminados de aço para

construção mecânica são: Aços Villares, Montepino e Metisa.

Através do processo de trefilação, partindo-se de produtos

laminados padrões, entendidos como produtos com perfis redondos,
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quadrados, retangulares, hexagonais e chatos, ou esboços da forma

desejada, através de um até cinco passes de trefilação é possível se chegar

ao formato da peça acabada em todo o comprimento da barra com

tolerância de no máximo 0,20 milímetros. A vantagem para o cliente, é que

esse só necessita cortar a barra no comprimento final da peça e executar

pequenas operações de usinagem como furos, rebaixos e canais,

aproveitando o perfil externo da peça. Como exemplo dos ganhos obtidos,

calculou-se o custo final de uma massa polar de motor a partir de uma barra

laminada e de uma barra trefilada, conforme apresentado no anexo 5, onde

se verifica uma redução de custo de 19% quando se utilizam barras

trefiladas. Por isso, segundo dados levantados pela empresa italiana Ori

Martim e confirmados pela trefilaria alemã WDI, ambos produtores de perfis

especiais, na Itália, foram produzidas aproximadamente 8.000 toneladas de

perfis especiais trefilados, em 1998, e na Alemanha 11.500 toneladas.

No Brasil, somente a Weg consumiu 480 toneladas de aço em

1989 para a produção de massas polares. Pesquisou-se também os

fabricantes de elevadores Atlas, Schindler, Kone e Otis que consumiram em

1998, cerca de 2.300 toneladas de barras para produção de guias, através

do processo de usinagem, que podem ser transformadas em barras

trefiladas. Ainda consultando a Corteface, uma empresa nacional produtora

de facas para colheitadeiras e picadeiras de cana, descobriu-se um

consumo de 450 toneladas de aço em 1998 para este fim. Portanto, com

uma rápida pesquisa verificou-se a existência de um mercado de 3.230

toneladas anuais, o que representa 4,5% do mercado de barras trefiladas

no ano de 1998. Entretanto, os trefiladores que desejam investir na

produção destes perfis especiais devem pesquisar outros produtos que

apesar de pequenos volumes ünitários de consumo podem representar
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grandes ganhos de rentabilidade. Alguns destes outros produtos são: pistas

de rolamento de moinhos, dobradiças, pequenas engrenagens etc.

Verificou-se, ainda, nesses produtores europeus de perfis , que

o -processamenm-1tesses-proaiifosé-realízado em bancos de trefilação com

baixas velocidade de processamento, da ordem de 17 a 25 metros por

minuto, pois, com o aumento de velocidade, os cantos vivos destes perfis

podem apresentar riscos. Portanto, pode-se afirmar que os equipamentos

pertencentes aos pequenos e médios trefiladores de barras de aço

brasileiros são compatíveis com a produção destes produtos.

Novamente, observa-se que os grandes trefiladores teriam

dificuldade em manter seus objetivos de liderança em custo se

enveredassem pela produção de perfis especiais, pois esses itens teriam

custos operacionais semelhantes aos trefiladores independentes e seriam

obrigados a investir na compra de bancos de trefilação, de baixa velocidade,

para conseguirem processar estes produtos, o que foge totalmente de seus

propósitos. Até 1989, existia uma empresa denominada Laminação Santa

Maria, em Guarulhos, que produzia perfis especiais trefilados. Naquele ano

foi adquirida por Aços Villares, que se apropriou de sua carteira de

trefilados, redondos, hexagonais, quadrados e retangulares, os quais

fornece até o presente, mas encerrou a atividade de produção de perfis

trefilados, justamente porque não era compatível com sua política de

liderança em custo baixo. Em 1990 essa fábrica foi fechada e a produção de

perfis especiais trefilados foi interrompida.

Essa estratégia de enfoque se adapta a todos os trefiladores

independentes, mas deve ser de particular interesse para os que estão em

piores condições financeiras, porque, enquanto a estratégia de
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diferenciação proposta implica, no mínimo, na instalação de equipamentos

que podem ser emprestados pelos clientes e na contratação de mão-de-

obra qualificada para a operação dos mesmos, o que é traduzido em

despesas pré-operacionais. A proposta de enfoque não requer nenhum

dispêndio extra, somente a necessidade de conhecimento técnico para a

determinação dos planos de passes de trefilação e dos projetos das fieiras.

Para atender essa necessidade de conhecimento, a empresa pode partir

para o método de tentativa e erro, o que lhe traria algum gasto adicional

com fieiras, ou fazer um acordo de transferência tecnológica com algum

trefilador de perfis europeu, que pode ser pago à medida que ocorram os

lucros gerados com a produção desses perfis, o que significa que não é

necessário um desembolso imediato de capital.

Outra estratégia de enfoque é a verticalização, direcionada a

somente um cliente ou pequeno grupo de clientes, em VêZ de todo o

mercado. Nesta estratégia, é possível escolher o menor produtor de

amortecedores, por exemplo, e lhe fornecer a haste pronta, em vez de

barras trefiladas. O risco dessa tática é que se o produto escolhido for

significativo em relação à demanda do setor de barras acabadas, os

grandes trefiladores podem não entender que esta estratégia será limitada a

um único fornecedor e iniciariam uma retaliação, temendo perder fatia

significativa do mercado. A escolha de um cliente, ou de um pequeno grupo

de clientes, para fornecimento de componentes pode ser um caminho válido

que, entretanto, apresenta duas desvantagens: a retaliação por parte dos

grandes trefiladores se estes se sentirem prejudicados em relação ao

mercado total e o fato do desempenho do fornecedor ficar atrelado ao

desempenho do cliente, ou do grupo de clientes. Neste caso, o insucesso

do cliente condena ao fracasso o fornecedor que concentrou seu
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atendimento diferenciado nesse consumidor, ou nesse pequeno grupo de
consumidores.

Outra forma de diferenciação é a obtenção de uma qualidade

do produto muito além da encontrada no mercado e direcioná-Ia para um

nicho que veria vantagens em obter produtos assim diferenciados, pagando

mais por isto. Essa estratégia dificilmente será seguida pelos pequenos e

médios trefiladores, porque a qualidade diferenciada de barras de aço não

está somente na obtenção de tolerâncias dimensionais restritas, mas

também na garantia de isenção de defeitos. A isenção de defeitos numa

barra de aço trefilada pode ser obtida de dois modos. O primeiro pela

inspeção visual da barra de aço após esta ser magnetizada e impregnada

de partícLdasde ferro coloridas. Esse método, denominado Magnaflux, está

baseado no fato das partículas metálicas aderirem à barra que está

magnetizada, sendo que na região onde há uma imperfeição, o campo

magnético é modificado com maior adesão de partículas no contorno deste

defeito. Visualmente, então, o operador identifica a descontinuidade

existente no material. O outro método é a identificação dos defeitos a partir

da leitura de um campo magnético gerado pela superfície do material como

resposta a outro campo magnético induzido externamente na superfície a

ser inspecionada. Desta forma, com auxílio de microprocessadores, faz-se a

leitura do campo magnético reativo, gerado a partir da superfície do

material, e compara-se regiões distintas deste material. Quando ocorrer um

defeito, o microprocessador que compara as leituras obtidas em diversos

pontos da superfície que está sendo inspecionada, detecta a variação nos

diferentes campos magnéticos induzida pelo defeito superficial. Assim o

defeito é identificado e a barra rejeitada automaticamente.
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Enquanto o método de Magnaflux é de baixo custo e acessível

á qualquer trefilador, a identificação de defeitos através da leitura de

campos magnéticos, denominada "eddy current", custa entre US$

400.000,00 e US$ 800.000,00 e, portanto. só é acessível aos grandes

trefiladores. Para a garantia de uma qualidade excepcionalmente superior é,

então, necessária uma inspeção eficaz de alta confiabilidade, sendo que a

inspeção com auxílio de microprocessadores é muito superior à realizada

visualmente por operadores, pois a incidência de erros cometidos pela não

observação visual das indicações de defeitos é mUito superior as falhas do

microprocessador, conforme pode-se encontrar no relatório do Institut O.

Fõrster, instituto pioneiro na utilização dos dois métodos para detecção de

defeitos em barras e tubos de aço, datado de maio de 1991, que através de

uma série de experimentos conclui que a eficácia do método automático

chega a ser vinte e dois por cento melhor que a inspeção visual. Conclui-se,

então, que o diferencial de qualidade somente será alcançado com a

substituição da inspeção visual pela computadorizada, cujo custo torna esta

tecnologia pouco acessível aos pequenos e médios trefiladores.

Agora as estratégias formuladas anteriormente serão

submetidas a abordagens mais recentes, onde convergem conceitos

divulgados por TOMASK062, PRAHALA063 e REIBSTEIN64 de forma a

verificar-se a consistência dessauropostas e a existência de outras

possibilidades que esta nova abordagem revele.

62TOMASKO, R.M., -Go for Growth-, Op. Cito

63 PR.AHALAD, C.K. e HAMEL, G., Competindo pelo Futuro, Op. Cito

64 REmSTEIN, D.J. e DAY, G.S., A dinâmica da Estratégia Competitiva. Editora Campus São
Paulo, 1999 .
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Iniciando-se a análise, deve-se observar que, para cada

organização, a estratégia genénca deve ser adaptada, pois cada empresa

tem sua própria história, cultura e estilo de gestão. Portanto, as propostas

apresentadas devem ser desenvolvidas de modo que obtenham resultados

sinérgicos com a organização, que já está moldada pelo seu passado, ao

mesmo tempo que a organização deve se modificar, de forma a preservar a

integridade da base de sustentação da estratégia. Pode-se exemplificar

essa relação em uma empresa que, no passado, quando o setor de barras

trefiladas estava em crescimento, procurava atender a demanda de grandes

volumes e, hoje, se vê obrigada a adotar uma estratégia de diferenciação.

Então, ao mesmo tempo que a empresa deve realinhar os seus

departamentos ao redor do novo conceito de diferenciação, onde a

produção de altos volumes é substituída pela exclusividade do produto e o

ganho decorrente da venda de uma grande quantidade de produtos é
--------

substituído pela maior margem unitária, a estratégia deve ser adaptada a

uma diferenciação, possível de ser realizada, nos produtos dos atuais

clientes, pois será mais fácil a empresa iniciar tal tarefa em um cliente cativo

do que abandonar abruptamente seu mercado e iniciar a conquista de

novos clientes. A médio prazo, talvez, a carteira da empresa seja composta

totalmente por consumidores que hoje não estão no portifólio de clientes

atendidos pela firma. Portanto, a adoção de uma nova estratégia implica na

adaptação da estratégia à empresa, principalmente no curto prazo, ao

mesmo tempo que a empresa deve mudar, se alinhando a estrutura da

estratégia proposta. Este assunto referente a implementação de estratégias,

que aqui aparece apenas como observação, é bastante vasto, onde

encontra-se uma ampla teoria sobre transformações organizacionais e

psicologia organizacional, a qual não faz parte deste estudo, uma vez que a

proposta é construir para os pequenos e médios trefiladores caminhos

estratégicos e não discutir a forma de implantação dos mesmos.
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Vista a necessidade da adaptação mútua entre a organização e

estratégia, serão apresentadas outras cinco estratégias genéricas, que

serão analisadas sob a ótica do pequeno e médio trefilador de barras de

aço.

A primeira estratégia, denominada "quebra das regras" por

TOMASKO, que PRAHALAD chama de "reinventar o mercado", tem como

base o fato de que o setor e seu mercado adotam uma série de paradigmas

como sendo verdades absolutas, estando entre eles : as expectativas

acerca do que os clientes querem, quanto eles estão dispostos a pagar por

isso, os procedimentos padrões para a produção e até mesmo a visão de

como esses produtos poderão sofrer ataques de produtos substitutos.

A organização "que quebra as regras" deve pesquisar

constantemente o mercado, bem como as tecnologias de processo, do

produto e dos serviços correlacionados, mantendo distanciamento crítico

das práticas usuais. A partir dessa análise de dados, a empresa pode

propor ao mercado novos paradigmas, sendo possível que estes até mesmo

alterarem o produto, com o qual se atende às necessidades dos

consumidores naquele momento. Dessa forma, a empresa pode criar novas

necessidades e expectativas nos clientes, o que, de certa forma, pode ser

entendido como o fato da empresa criar seus mercados, superando a

concorrência pelo pronto atendimento dessas novas necessidades e

expectativas. Tal alternativa estratégica pode ser posta em execução na

total amplitude do mercado pelas empresas de grande porte, que têm

possibilidade de realizar pesquisas, análises e investimentos em produtos e

processos que modifiquem o perfil do setor. As pequenas empresas podem

atuar em relação a alguns produtos específicos ou grupos de consumidores
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o que leva novamente às estratégias de diferenciação e enfoque,
respectivamente.

Então, os pequenos e médios trefiladores podem "quebrar as
--------

regras" do setor ofertando. em vez de barras trefiladas de aço. blanques

com alguns serviços de usinagem realizados. Também tem a possibilidade

de, em vez de fornecerem produtos padrões redondos, sextavados,

retangulares ou quadrados para clientes que irão forjá-los em perfis

específicos, fornecerem esses perfis especiais já---nas--dimensões dos

produtos acabados. Observa-se, que a estratégia de "quebrar as regras"

pode ser adaptada aos pequenos e médios trefiladores, não obstante sua

concepção ser voltada para os líderes do mercado, que necessitam

desestabilizar fortemente a concorrência e as atitudes de compra dos

consumidores para revigorar a rentabilidade do negócio.

A segunda estratégia denominada "jogar o jogo" é

recomendada quando as necessidades e as aspirações dos clientes já são

bem conhecidas e a demanda está crescendo, sendo que isto ocorre no

final da fase de crescimento dos ciclos de vida dos setores econômicos.

Nesta situação, a empresa que adota tal estratégia deve exceder às

expectativas dos clientes no mercado em expansão. Para tanto, a empresa

que adota este caminho deve estudar o consumidor detalhadamente.

através de pesquisas de mercado, entrevistas etc, conhecendo a fundo

suas necessidades e expectativas. A organização deverá aprender como

refletir essas expectativas no projeto e na qualidade de seus produtos e
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serviços, sendo a metodologia a.F.D.6s, Função Desdobramento da

aualidade, um processo eficaz para traduzir as aspirações dos clientes em

características de qualidade do produto e serviços correlatos. Nesse

contexto, o produto não deve somente atender as necessidades do cliente,

mas superar suas expectativas. Além disso, o padrão de qualidade proposto

deve ser seguido na de forma que a variabilidade entre dois exemplares do

mesmo produto, ou de dois eventos semelhantes, seja mínima. Isto é

conseguido através do controle estatístico do processo e da manutenção de

um sistema de garantia da qualidade, que num processo evolutivo resultará

no T.a.M.56
, Total auality Management, aplicado à organização.

A empresa que "joga o jogo", também volta sua atenção para

prazos de entrega e para uma programação de fábrica que maximize

resultados. Então, nas empresas que adotam esta postura estratégica com

eficácia, encontram-se nas plantas fabris sistemas de planejamento de

materiais, programação de atividades e análise de restrições. Essa

estratégia, certamente, deve ser adot~~~r}l!m !n9m~rtto parncutar da vida

das empresas. Contudo, somente as otimizações trazidas por esta

estratégia não garantem a sobrevivência e o crescimento da firma quando o
segmento atinge a maturidade.

65 O.F.D. (Ouality Function Deployment) é uma metodologia que traduz as necessidades dos
c/ientes em características dos produtos. Encontra-se conceitos sobre esta ferramenta em
SULLIVAN. l.P., aOuality Function Deployment-. Oualitx progress, June1986, pp. 39-50; em
HAUSER,J.R. ; CLAUSING,D., "The house of quality·, Harvard Business-Review,-May/Jüne, 1988
e em AKAO,Y. aOualityFunction Deployment - Integratin9-Customers Requirements into Product
designa,Productivity Press, 1990

66 T.O.M é um sistema que reorienta a atenção da organização para os clientes, que passam a ser
entendidos de uma fonna mais ampla como os consumidores de seus produtos, seus acionistas,
seus funcionários e a comunidade ao seu redor. Recomenda-se para maiores detalhes: Brocka, B.
e Brocka, M.S., Gerenciamento da Oualidade, Makron Books, São Paulo, 1995; e ISHIKAWA, K.
Controle de Qualidade Total. Editora Campus, Rio de Janeiro. 1993.
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Primeiro, porque várias empresas, ao passar pelo final da etapa

de crescimento, já implantaram tal estratégia o que deixa de ser uma

vantagem competitiva, e, além disto, o mercado já se acostumou a esse

patamar de novas expectativas, sendo que os esforços necessários para

superar as expectativas dos consumidores no passado, hoje, são

obrigatórios para manter os clientes que não estão mais deslumbrados.

Pode-se dizer que justamente esse é o ponto, no qual os

trefiladores independentes cometem erros nas suas estratégias atuais, o

que pode levar muitos deles a situações insustentáveis. Vendo o passado

dos grandes concorrentes do setor que adotaram essa estratégia de "jogar

o jogo", durante a década de oitenta e o início da década de noventa,

quando desenvolveram seus sistemas de garantia da qualidade, de

programação e controle de produção, de geração e controle de informações

e de desenvolvimento e treinamento de seus funcionários, muitos dos

pequenos e médios trefiladores acreditam que se valendo apenas dessas

técnicas, conseguirão transpor as dificuldades do presente, garantindo um

bom desempenho em um futuro próximo. Nas entrevistas com os

empresários .do setor, não foram raros os momentos que estes

apresentaram como estratégias a obtenção de certificação ISO 9000 ou as
9000, ou então a instalação de softwares integrados de gestão.

Apesar de alguns afirmarem que a tendência de suas empresas

é o atendimento de pequenos lotes e pequenos clientes, eles não vêem

este fato como uma oportunidade estratégica, mas apenas como um

caminho que lhes foi deixado pelos grandes trefiladores.

Todas esses caminhos apontados pelos dirigentes das

pequenas e médias empresas, refletem a atual estratégia de suas empresas

que, embora não sendo resultado de uma escolha consciente, levam estas
ISS
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firmas a "jogar o jogo". Este fato é produto da falta de uma análise clara da
estnrtura do.setor.e.dc cícíc de vida deste.

Sob esse aspecto, este trabalho vai de encontro a tais

necessidades, pois, além de conter uma ampla pesquisa sobre o mercado,

concorrência, fornecedores e produtos substitutos, apresenta análises do

ciclo de vida do setor e propõe possíveis est~aatu::é<ygfU:ia~s'-o------------

Outro caminho estratégico a ser seguido é o "faça as regras",

no qual as companhias líderes de mercado são tão boas e tão favorecidas

pelas forças da concorrência que podem ditar normas ao mercado e

estabelecer padrões parao setor.

No caso aqui apresentado, entretanto, nenhuma empresa,

mesmo os grandes trefiladores, tem condição de assumir esse papel de

líder no setor, uma vez que não existe nenhuma firma que se distancie na

liderança de mercado. Portanto, essa estratégia não pode ser aplicada a

esse segmento.

O próximo caminho é o da "especialização", onde a empresa

passa a dominar a fundo determinados produtos, diferenciando suas

características de qualidade, incluindo os serviços correlatos prestados.

Assim, a organização especialista detém vantagens difíceis de serem

igualadas pela concorrência que não tiver o mesmo foco. Tal vantagem

competitiva normalmente pode ser traduzida no aumento do valor agregado

ao produto que, via de regra, envolve uma ou mais das seguintes

características: menor preço, melhor serviço, melhor qualidade do. produto,

larga gama de características da qualidade do produto e serviços e produtos

mais customizados.
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Então, a especialização para os trefiladores independentes

pode ocorrer no fornecimento de pequenos lotes, sendo a entrega "just in

time", com o serviço prestado pelo fornecedor de controlar os estoques dos

clientes de modo a não deixar faltar tais produtos aos consumidores, um

possível diferencial. Outra forma de especialização pode ocorrer através da

verticalização de um determinado produto de pequeno consumo individual

pelos cliente, mas que tenha abrangência no mercado. Destarte, em vez do

fornecimento de barras trefiladas, o trefilador independente pode oferecer

componentes já cortados e usinados ou forjados para todo o mercado. Com

o sucesso desta verticalização, o trefilador pode enfatizar a produção e

comercialização desse produto, deixando outros em segundo plano,

precatando-se caso haja alguma obsolescência ou ameaça de substituição

do seu carro chefe. Aconselha-se que o volume consumido por cada cliente

isoladamente não seja grande, para minimizar o risco de retaliação por

parte dos grandes fornecedores, que podem se sentir ameaçados com a

perda de razoável parcela de suas carteiras de pedidos.

A produção de perfis especiais, também, pode colocar a

empresa na rota da especialização. Se a firma obtiver superior rentabilidade

com a produção de perfis especiais em relação ao fornecimento de barras

redondas, sextavadas, quadradas e retangulares, poderá se especializar na

produção de perfis, saindo do segmento de produtos trefilados

convencionais. Neste caso, além do fornecimento do produto em si, os

trefiladores que adotarem esse caminho poderão criar características

particulares nos serviços de atendimento aos clientes para consolidarem

ainda mais a lealdade desses, como, por exemplo proporcionar entregas

"just in time", comunicação eletrônica entre clientes e fornecedores etc.
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Finalmente, o último caminho estratégico é "a improvisação". A

empresa, atuando num setor extremamente competitivo, onde há ameaças

constantes pela entrada de novos competidores ou pelas constantes

mudanças tecnológicas dos produtos e processos, adota uma postura que a

leve a procura de boas oportunidades e a agarrá-Ias no momento oportuno,

numa constante mudança estratégica entre a liderança em custo baixo,

diferenciação e enfoque.

Como no estudo realizado, o setor atingiu sua maturidade e

desenvolve-se lentamente, não cabe a nenhum competidor adotar a postura

de "improvisação".

Após a apresentação das alternativas estratégicas, resultantes

de duas metodologias de análise que abrangem as técnicas conhecidas de

formulação estratégica, decidiu-se verificar o que os empresários destas

pequenas empresas pensam sobre os seus futuros.

Em virtude da inviabilidade de se conduzir um debate sobre

essas propostas de estratégias com os pequenos e médios trefiladores,

uma vez que os dirigentes destas empresas não desejam abrir suas

estratégias para os demais, decidiu-se questioná-los individualmente sobre

como viam o futuro de suas organizações, fazendo-Ihes a seguinte

pergunta: ••Quais são os caminhos planejados para sua empresa, que a

leve a superar os problemas atuais e prosperar no futuro?". Dos dez

empresários entrevistados, somente dois possuíam alguma visão

estratégica, os demais apresentavam como estratégia o que foi chamado de

"jogar o jogo", ou seja, promover melhorias no sistema de qualidade,

através da certificação ISO 9000 ou QS 9000, ou melhorar o sistema de

contas a receber reduzindo o período médio de cobranças, ou ainda
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implementar um sistema integrado de informações. Certamente tais

melhorias devem ser realizadas para otimizar o desempenho da

organização. Entretanto, para a sobrevivência das empresas, a médio e

longo prazos, é necessário alinhá-Ias ao redor de uma estratégia que as

coloque em uma posição defensável contra as forças da concorrência.

Portanto, o caminho utilizado por essas empresas de "jogar o jogo", que

promoveu o seu desenvolvimento, quando o setor estava em crescimento,

não será mais uma boa trilha para enfrentar a concorrência num segmento

já maduro. Dois dirigentes, entretanto, posicionavam-se com estratégias

definidas, as quais serão apresentadas a seguir:

Um desses empresários vislumbrou a oportunidade de atender

um nicho de mercado. Mesmo sem nenhuma metodologia para construir

uma estratéqíae apenas visualizando uma boa oportunidade, o empresário

está preparando sua firma para atender dois clientes que produzem

determinada peça automotiva para as quais o trefilador em vez de enviar

apenas a barra de aço trefilada, enviará esta barra conformada em forma

circular, de modo que seu cliente elimine uma operação em seu processo.

Assim, o trefilador está escolhendo, mesmo sem saber, uma estratégia de

enfoque e mudando os paradigmas de atendimento desse nicho.

o outro empresário, verificou, através de viagens à Europa, a

oportunidade de fornecer hastes de amortecedores cortadas em blanques e

com suas extremidades usinadas para as autopeças que produzem

amortecedores e já está montando máquinas de corte e usinagem para

tanto. A estratégia adotada por este trefilador, que foi definida apenas pela

observação em mercados que dispõem de tecnologias mais avançadas e

em uma estrutura setoriaJmuito difer-Emteda brasileira, carece-de.uma base

159



teórica que leve a reflexão se o caminho adotado por um trefilador na

Europa pode ser transplantado para o Brasil.

Uma análise mais apurada a partir das teorias de estratégia

empresarial, leva à conclusão que não será possível a implantação da

mesma estratégia utilizada pelos trefiladores europeus aqui. Na Europa, os

trefiladores são empresas de grande porte e os líderes de mercado, têm

suporte para realizar importações de matérias-primas originárias dos

Estados Unidos, da própria Europa, da-Ásia-e da América lat-ina e possuem

equipamentos modernos que os levam a ser muito competitivos em custo e

foram levados a esta diferenciação, segundo um dirigente da Schmolz-

Bickenbach, justamente porque pequenos fornecedores lhes estavam

roubando significativa participação nesse produto específico. Portanto, no

Brasil, algo semelhante poderá acontecer, onde os grandes trefiladores,

ameaçados de perder sua parcela de mercado, poderão iniciar um processo

de retaliação que pode ser através do aumento das matérias-primas, ou da

redução dos preços das barras trefiladas destinadas a essa aplicação, o

que levará as autopeças a optarem pela produção interna em vez da

terceirização, ou, ainda, as grandes empresas do setor podem investir em

equipamentos de corte e usinagem e realizarem estas operações, que

mesmo sendo atividades contrárias aos seus objetivos, impedirão que eles

percam essa parcela do mercado. Então, a estratégia adotada por esse

trefilador tem pouca chance de sucesso.

Uma vez definidas essas três estratégias genéricas, cabe aos

empresários do setor decidirem pela implantação ou não delas e, em caso

positivo, escolherem entre as três. Para facilitar esta escolha, propõe-se

para cada estratégia, quaís~empresas- -feriam maior facilidade em

implementá-Ias.
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A estratégia de verticalização para frente requer que a empresa

possa fazer pequenos investimentos em compras de prensas ou serras para

preparar blanques, a partir das barras trefiladas, e em alguns casos

equipamentos de usinagem e forjamento, sendo que também é possível

negociar com as autopeças seus equipamentos, que estão sendo

desativados. É importante lembrar que o- alvo- da empresa pode ser o

atendimento amplo do mercado, com vários clientes em seu portifólio de

vendas, ou ser limitado ao atendimento de poucos consumidores. Além

disso, essas empresas podem ter uma maior capacidade de produção, pois

é possível que passem a realizar operações requeridas por diversos

produtos, utilizados por várias empresas clientes. Entretanto, esses

produtos não devem ser compostos por itens de grandes volumes, pois

poderão ocorrer retaliações, por parte dos grandes produtores, quando

sentirem sua participação no mercado ameaçada. As empresas que

possuem este perfil são: a Engemet, a VIC e União, pois possuem as

maiores capacidades de produção do grupo, de aproximadamente 1.500

toneladas mensais cada uma, tem áreas industriais bem organizadas e

espaço para instalação destes equipamentos.

A segunda estratégia, que corresponde ao fornecimento de

pequenas quantidades, juntamente com o serviço de controle de estoques

destes itens para seus clientes. Isto requer que a empresa, além de uma

força de vendas que acompanhe detalhadamente o consumo dos clientes

com visitas constantes, disponha de algum auxílio de informática que

possibilite comunicação com as áreas de suprimentos e compras de seus

clientes, de modo a agilizar a troca de informações, e também a formação

de pequenos estoques de matérias-primas, que poderão ser rapidamente

transformados em produtos acabados. Essas empresas obteriam maior

eficiência se formassem um estoque comum para atender dois ou mais
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trefiladores, diminuindo o estoque decorrente da necessidade de compra de

lotes mínimos das usinas siderúrgicas, além de fortalecerem suas posições

perante os fornecedores, pois negociariam maiores quantidades. Entretanto,

a empresa não precisa ter uma capacidade de produção elevada, pois o

atendimento personalizado, com poucos recursos de informática e reduzido

quadro de pessoal, limitará o número de casos atendidos. Essa estratégia

também pode ser adotada pelas empresas citadas no primeiro grupo, mas

se elas tiverem capacidade para realizar aqueles investimentos requeridos

pela verticalização, estarão mais protegidas, uma vês que esta segunda

estratégia pode se mais facilmente imitada pelos outros pequenos

trefiladores. Os trefiladores que podem tirar melhor proveito desta estratégia

são: a Mercúrio, a Ferralva , a Embraço e a Trio.

A última estratégia recomendada é o enfoque e a

especialização, através da fabricação de perfis. Essa estratégia pode ser

desenvolvida por empresas que possuam alta capacidade de produção,

pois existem perfis de grande consumo como massas polares e guias de

elevador, o que viabiliza este caminho para a Engemet, Mercurio, Vic e

União. Mas, essa é uma estratégia muito útil para as empresas com

pequena capacidade de produção e com alto endividamento, pois

praticamente-não -requer muitos recursos, apenas o conhecimento técnico

para os projetos das matrizes utilizadas na trefilação sucessiva das barras,

até atingirem o formato final do produto. Portanto ela é adequada para os

demais trefiladores não mencionados nos dois grupos acima.

Conclui-se o capítulo, no qual foram apresentadas perspectivas

para os pequenos e médios trefiladores que tem como objetivo viabilizar

estas pequenas empresas, lembrando-se que na construção dessas

alternativas foram elementos-fundarnentaís: 0- conhecimento. do setor em
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estudo, bem como dos demais setores econômicos que possuem alguma

interface com este; o conhecimento de tecnologias de produtos, de

processos e administrativas que possam afetar significativamente as

organizações deste setor; a obtenção de informações, que em seu bojo

trazem os conhecimentos requeridos; a criatividade que produzir

alternativas inéditas ou adaptar as já existentes em outros contextos,

conforme encontramos em REIBSTEIN67 e os conceitos teóricos de

construção de estratégias que foram elaborados por diversos estudiosos,

aqui citados, a partir de observações e de análises de diversas empresas.

A composição desses elementos permitiram que se

determinasse várias estratégias que, se aplicadas, possibilitarão à empresa

se posicionar vantajosamente no setor. Portanto, espera-se fornecer aos

empresários dessas pequenas e médias trefilarias não somente os

caminhos a serem trilhados, mas informações, conceitos e métodos para

que eles próprios, no futuro, possam encontrar novas perspectivas para
seus negócios.

er RE1BSTEIN,D:I.; DAY,G.s-. A dinâmica da estratégia COmpetitiva, Op. Cit, p.254-265
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3.2- CONCLlJSÃO

No mundo globalizado, onde as informações chegam quase

que instantaneamente nas mais distantes localidades e as mercadorias

podem ser transportadas para qualquer lugar em questão de horas, a

concorrência empresarial cresce rápida e ferozmente na luta para atingir as

maiores participações nos mercados consumidores e tirar proveito de uma

rede global de fornecedores que lhe oferecem a escolha do menor

preço, melhor qualidade, melhor prazo de entrega e "customização" dos

seus produtos.

Nesse cenário, as grandes empresas buscam a liderança do

setor em que estão inseridas, desenvolvendo estratégias de fusões,

aquisições, liderança em baixo custo, etc. Para tanto, além de terem capital

e crédito suficientes para implementar suas decisões, têm acesso a

profissionais e especialistas que, à luz da Ciência da Administração,

analisam a situação encontrada, propondo alternativas estratégicas.

No setor de produção de barras trefiladas de aço para

construção mecânica no Brasil, encontram-se grandes grupos siderúrgicos

:" e de bens de Capital, sendo muitos deles associados a organizações

internacionais. Estas firmas lutam vorazmente pela maior participação no

mercado utilizando, para tanto, tecnologias de processo que viabilizam

grandes escalas de produção, reduzindo custos e elevando a qualidade do

produto. Por outro lado, as pequenas empresas, de administração familiar,

com falta de recursos para investire, até mesmo, para garantir seu capital

de giro, sentem diariamente as ameaças que as rodeiam, mas apenas

raramente se dão conta das oportunidades, adotando uma postura reativa

aos estímulos que recebem do meio.
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Neste trabalho, realizou-se uma ampla pesquisa, procurando

obter e analisar as informações sobre as forças da concorrência, ou seja,

os clientes, os fornecedores, os possíveis novos competidores, os produtos

substitUfos-e-os-concOrrentes do setor. De outro ângulo, foram levantados

os pontos fortes e fracos dos trefiladores independentes a partir de

entrevistas realizadas com os dirigentes dessas empresas e com os

consumidores de barras trefiladas.

Composto este quadro, concluiu-se que o setor de barras

trefiladas de aço já atingiu sua maturidade, o que significa que a expansão

das vendas passa a ser função da variação de consumo dos clientes do

setor, em substituição à fase de rápido aumento de vendas ocorrida na

etapa de crescimento do ciclo de vida do setor. Como decorrência desta

situação, a rivalidade entre os concorrentes aumenta e os grandes

trefiladores passam a lutar pela liderança em custo baixo, pois o maior

volume de vendas deve compensar a redução da-margerrfaeconlrlbulção
unitária.

Com base no analisado ao longo desta pesquisa, três opções

aparecem como as mais prováveis para os pequenos e médios trefladores.

A primeira, através de um processo de verticalização, o

trefilador independente diferencia seus produtos, passando a agregar valor

aos mesmos e oferecendo ao mercado, em vez de barras de aço trefiladas,

blanques com algumas operações de usinagem ou forjamento já realizadas.

Observando-se que esses produtos não devem representar altos volumes,

para não atrairem movimentos de retaliação por parte das grandes

empresas do setor. Destarte, esses trefiladores estariam quebrando as

regras da industria e criando seus mercados.
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Outra estratégia é a especialização do trefilador no atendimento

diferenciado de pequenos lotes "just in time", onde o controle do estoque

dos clientes é realizado pelo próprio trefilador, de modo a tirar este ônus do

cliente.

A última proposta é uma estratégia de enfoque, onde o

trefilador independente cria um novo mercado, quebrando as atuais regras

estabelecidas, ofertando- perfis especiais trefilados para a produção de

pequenas peças como: massas polares de motores elétricos, facas para

colheitadeiras, guias para elevadores, etc; aumentando o mercado

consumidor em pelo menos 4,5%. Esses perfis trefilados substituem as

operações de forjamento ou usinagem que são hoje utilizadas na produção

destes-itens.

Colocadas estas possibilidades, sugeriu-se quais estratégias

seriam mais facilmente implementadas em cada uma das pequenas e

médias empresas de trefilação, conforme apresentou-se no capítulo

anterior.

Verifica-se, também, que as estratégias propostas são

compatíveis com os vários diferentes enfoques da teoria de análise e

formulação de estratégias, uma vês que a luz dessas teorias não puderam

se-falseadas.

Conclui-se, então, este trabalho com seu objetivo alcançado

uma vez que foram apresentadas perspectivas para as pequenas ~ médias

empresas do setor, de modo que elas possam se reposicionar, buscando

maior rentabilidade e proteção contra os ataques dos grandes grupos,
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permitindo a primeira instância que estas empresas sobrevivam e adiante

que venham a progredir.
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ANEXO 1

CÁLCULO DOS CUSTOS OPERACIONAIS EM US$ POR TONELADA PRODUZIDA

I . Processo Convencional

Decapagem Mecânica Mão de obra com Encargos 55,73%
Energia Elétrica 12,45%
Granalha de Aço 9,42%
Outros Insumos 1,68%
Manutenção 20,72%
Total 100,00% = US 32,16fT

Trefilação Mão de obra com Encargos 71,54%
Energia Elétrica 12,39%
Óleo de Trefilação 4,72%
Outros Insumos 9,10%
Manutenção 2,25%
Total 100,00% = US 42,07fT

Serra Abrasiva Mão de obra com Encargos 73,94%
Energia Elétrica 3,88%
Disco de Corte 16,52%
Outros Insumos 4,64%
Manutenção 1,02%
Total 100,00% = US 18,34fT

Endireitamento Mão de obra com Encargos 70,94%
Energia Elétrica 8,15%
Outros Insumos 10,94%
Manutenção 9,97%
Total 100,00% = US 15,50fT

Inspeção Mão de obra com Encargos
Energia Elétrica 87,75%
Outros Insumos 9,98%
Manutenção 2,27%
Total 100,00% = US 15,00fT

Inspeção Mão de obra com Encargos 67,83%
Óleo Protetivo 6,04%
Outros Insumos 26,13%
Total 100,00% = US 7,00rr

11. Trefila Combinada

Trefila Combinada Mão de obra com Encaraos
Energia Elétrica
Granalha de Aco
Fieiras

44.79%
11.79%
18.00%
0.42%
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Óleo de Trefilacão 0.67%
Outros Insumos 17.32%
Manutencão 7.01%
Total 100.00% = US 59.35rr

111 • Trefila Combinada de Segunda Geração

Trefila Combinada Mão de obra com Encarnos 37.145
Enernia Elétrica 12.49%
Granalha de Aco 18.38%
Fieiras 0.66%
Óleo de Trefilacão 1.05%
Óleo Protetivo 1.11%
Manutencão 1.07%
Outros 28.10%
Total 100.00% = US 38.05rr

IV . Outros Custos de operações realizadas por Trefiladores

Retífica Mão de obra com Encargos 68,43%
Rebolos 15,22%
Óleo Refrigerante 4,30%
Energia Elétrica 6,55%
Outros Insumos 1,40%
Manutenção 4,10%
Total 100,00% = US 75,76rr

Descascadeira Mão de obra com Encargos 68,17%
Energia Elétrica 8,93%
Óleo Refrigerante 2,34%
Ferramentas de Corte 7,11%
Outros Insumos 8,38%
Manutenção 5,07%
Total 100,00% = US63,67rr

Shave Mão de obra com Encargos 58,15%
Energia Elétrica 7,32%
Outros Insumos 32,50%
Manutenção 2,03%
Total 100,00% = US 75,45rr

Observação: No custo de manutenção está incluído o custo de mão de obra, peças e serviços.

Os gastos com insumos foram obtidos através da análise dos índices de consumo
destes insumos durante o período de Janeiro a Dezembro de 1997, enquanto que
os preços destes insumos foram pesquisados em maio de 1999, considerando-se
a cotação do Dólar a R$1,6835.
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Equipamentos Estudados

Decapagem Mecânica:
Banco de Trefilação:
Serra Abrasiva:
Endireitamento:
Partículas Magnéticas:
Trefila Combinada:
Decapagem Mecânica acoplada
ao equipamento anterior:
Trefila Combinada de 'P Geração:
Decapagem Mecânica acoplada
ao equipamento anterior:
Sistema de Inspeção:

Pang Bom, fabricada em 1970.
, fabricado em 1962.

Sem marca, fabricada em 1968.
Farmer Norton, modelo 2V, fabricada em 1974.
Foerster Imadem, fabricada em 1974.
Schumag KZRPTIIA, FABRICADA EM 1979.
Wheelabrator, 1979.

Schumag KZRPIIB/17, 1999.
Pressenge (pang Bom), 1999.

Circograph e Defectomat Foerster, cabeçote R030, 1999.
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ANEXO 2

PLANILHA DE CUSTOS DE UMA USINA COM ACABAMENTO DE BARRAS A
FRIO (TREFILARIA)

Resultado Operacional dos Produtos Laminados

Receita Líquida de Vendas 100.00%
Custo de Transformação 69.20%
Despesas Operacionais 13.90%
Depreciação 4.20%
Lucro Operacional 12.70%

Se estes mesmos produtos fossem trefilados e então vendidos, teríamos:

Receita Líquida de Vendas 146.20%
Custo de Transformação (Laminado) 69.20%
Despesas Operacionais (Laminado) 13.90%
Depreciação (Laminado) 4.20%
Contribuição do Produto Laminado 12.70%
Custo de Transformação (Trefilado) 21.50%
Despesas Operacionais (Trefilado) 5.60%
Depreciação (Trefilado) 3.20%
Contribuição do Produto Trefilado 15.90%
Lucro Operacional 28.60%

Observação.: Os valores acima foram levantados para valores médios dos custos de uma Usina
Siderúrgica com Fomo a Arco que utiliza sucata, uma Aciaria com lingotamento convencional,
operações de laminação de desbaste e acabamento e trefilação em trefila combinada de primeira
geração com inspeção de qualidade.
Utilizou-se o preço médio de um produto laminado, sendo este preço a vista e descontados os
impostos como a referência 100%. .
A elaboração destas demonstrações foram baseadas em GITMAN6B•

QI GITMAN, L.J.: Princípios de Administração Financeira: Harper e Row do Brasil, Terceira Edição, 1984,
São Paulo.
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ANEXO 3

PLANILHA SIMPLIFICADA DE CUSTO DOS PRODUTOS LAMINADOS

ResuHado Operacional dos Produtos Laminados

Usina com Fomo Usina com Redução
Elétrico Direta

Receita Líquida de Vendas de Produtos 100.00% 100.00%
Laminados
Custos de Transformação 69.20% 63.20%
Despesas Operacionais 13.90% 13.20%
Depreciação 4.20% 5.40%
Lucro Operacional 12.70% 18.20%

Custos obtidos a partir de levantamento e análise de planilhas de custo no ano de 1989 de uma
Usina Siderúrgica com Fomo a Arco, lingotamento convencional, laminação de desbaste e
acabamento, e de outra Usina com coqueria, aHo fomo, lingotamento contínuo de palanquilhas,
que eram laminados diretamente para sua dimensão final. Os valores apresentados representam
valores médios obtidos naquele ano. E a elaboração destas demonstrações foram baseadas em
GITMAN 69.

69GITMAN, L.J.; Princípios de Administração Fínanceira; Harper e Row do Brasil, Terceira Edição, 1984,
SãoPauIo.
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ANEXO 4
CLIENTES CONSUMIDORES DE BARRAS DE AÇO TREFILADAS PARA CONSTRUÇÃO MECÂNICA

AEROQUIP
AGROSTAHL
ALBARUS SH
AMEMIYA
ASCAMP
ASTM
AUTOCAM
AUTOPIRA
BENERTI
BOSCH
BOSCHWAPSA
MULT'BRÁS
BRASTRIO
BRUNING
CANADA
CATERPILAR
CESTARI
CINDUMEL
CINPAL

COFAP
CRAIL
DEMORE
DIFRAM
EOSCHA
F METAL
FAG
FALLGATER
FANAUPE
FAPARMAS
FH
FIAT
FUGOR
FORD
FREIOS VARGA
GEINEPAR
GEDORE
GENERAL MOTORS
GRABER
HIDROVER
HOESCH
'CAPE
INABRASIL
IOCHPE
ITALO LANFREDI
LOPSA
LUCAS/CAV
MACISA
MAGNETI MARELLI

MALVES
MARBON
MAXION
METALFEY
METALÚRGICA ROSSI
METAPAR
MHS
MOTOGEAR
NEWHOLLAND
NGK
PANESA
POLlMEC
POLIMOLD
PROEMA MINAS
RASSINI
REQUIPH
ROHMBRASIL
ROVEMAR
RUD
SAMOi
SAQUELE
SKF
STP
TAURUS
TECMISA
TECNOFIX
TECNOFORJAS
TERMICOM
TORCOMP
TORMEP
TOVOTA
TRW
UPT
VALENTINI
VALMET
VICKER
VOLKSWAGEN
ZF
ARNO
BENFLEX
CASE
CCE
DANANAKAT
DHB
ERMETO
FERMATIC
GAMESA
IRMÃOS CESAR
IRMÃOS CHIEA
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MAR CAPE
MECANO FABRIL
MERCANTIL
METAL ALADO
METAL NUNES
METALRF
MOLAS TIGRE
MONROE
ORUOM
PAPAIZ
PARAS MO
PROEMA - SÃO BERNARDO
ROBLIVER
RUDLOFF
SICAP
TECNART
UDO HEUER
USIMETAL
WEG
PANEX
BELZER
NSK



ANEXO 5

CLASSIFICAÇÃO DO~ CLIENTES CONSUMIDORES DE BARRAS TREFILADAS DE AÇO PARA
CONSTRUÇAO MECANICA.

Montadoras de Veiculos

GENERAL MOTORS

(1)
05 (Empresas)

FIATFORO

Autopeças

(2)
93 (Empresas)

AEROQUIP
ALBARUS SH
AMEMIVA
ASCAMP
ASTM
AUTOCAM
AUTOPIRA
BENERTI
BOSCH
BOSCHWAPSA
BRASTRIO
BRUNING
CESTARI
CINDUMEL
CINPAL
CLARK
COFAP
CRAlL
DEMORE
DIFRAM
F METAL
FAG
FALLGATER
FANAUPE
FAPARMAS
FH
FUGOR
FREIOS VARGA
GEINEPAR
GRABER
HOESCH

MALVES
MARBON
METAPAR
MOTOGEAR
NGK
PANESA
POLIMEC
POLlMOLD
PROEMA MINAS
RASSINI
ROHMBRASIL
ROVEMAR
RUO
SAMOT
SKF
STP
TECMISA
TECNOFIX
TECNOFORJAS
TERMICOM
TORCOMP
TORMEP
TRW
UPT
VALENTINI
VICKER
ZF
BENFLEX
DANANAKAT
INA BRASIL
IOCHPE
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VOLKSWAGEM TOVOTA

MARCAPE
MECANO FABRIL
METAL ALADO
METAL NUNES
METALRF
MOLAS TIGRE
MONROE
ORUOM
PARAS MO
PROEMA • SÃO BERNARDO
ROBLIVER
RUDLOFF
SICAP
TECNART
UDOHEUER
USIMETAL
NSK
DHB
ERMETO
FERMATIC
GAMESA
IRMÃOS CESAR
IRMÃOS CHIEA
ITALO LANFREDI
LOPSA
LU CASCAV
MACISA
,MAGNET MARELU
ICAPE
EDCHA



MAXION
CATERPILAR

PAPAIZ
SAQUELE

ARNO

CASE
METALFEY

Eletroeletrônicos

(3)
03 (Empresas)

CCE

Implementos Agrícolas

(4)
10 (Empresas)

HIDROVER
REQUIPH

Outras Aplicações

(5)
10 (Empresas)

GEDORE
METALÚRGICA ROSSI

BELZER
TAURUS
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MULTIBRAs

NEWHOLLAND
MERCANTIL

WEG
PANEX

VALMET
MHS

CANADA
AGROSTAHL



ANEXO 6
Estudo de importação de barras laminadas.

1. Inicialmente escolheu-se os melhores preços independentemente da origem do produto, que são
apresentados na tabela abaixo, onde já aparecem convertidos em reais pela taxa de câmbio de
Abril de 1.999, que era de 1,6941.

PRODUTO ORIGEM PREÇO PREÇO DO PROD.
AÇO BITOLA PERFIL BRASILEIRO

(mm) (R$/t) (R$/t)
SAE 5160 12.29 RD EUROPA 694.58 726.00
SAE 9254 12.50 RD EUROPA 703.05 732.00'
SAE 1020 15.98 RD E. UNIDOS 626.81 680.00
SAE 1020 25.40 RD E. UNIDOS 609.87 680.00
SAE 1045 23.81 RD E. UNIDOS 626.82 705.00
SAE 12L14 25.40 RD EUROPA 830.11 748.00
SAE 12L14 50.80 RD EUROPA 804.69 730.00
SAE 1213 12.50 RD EUROPA 643.76 686.00
SAE 1144 25.40 RD EUROPA 643.76 686.00
SAE 12L14 25.40 HX EUROPA 863.99 750.00
SAE 1144 25.40 HX E. UNIDOS 677.64 700.00
SAE 1045 25.40 HX EUROPA 656.40 690.00

2. Tomarn-se os produtos cujas diferenças de preços entre os brasileiros e os importados sejam
maiores, sendo um originário da Europa e outro dos Estados Unidos. Tem-se então:
- SAE 1045, redondo de 23,81mm, de origem americana. Preço do importado R$ 626,82 por
tonelada e preço do brasileiro R$ 705,00 por tonelada.
- SAE 1213, redondo de 12,50mm, de origem européia. Preço do importado R$ 643,76 por

-tonelada e preço do nacional R$ 686,00 por tonelada
Sabendo-se que as alíquotas de ICMS e IPI que incidem sobre estes produtos importados são as
mesmas que ocorrem nos produtos nacionais dentro de Estado de São Paulo, verificamos qüe o
diferencial entre a importação e o consumo intemo está no imposto de importação, nos fretes,
seguros e despesas de capataz na alfândega.
Então para verificar-se a importação é economicamente vantajosa para os trefiladores,
inicialmente aplicar-se-á somente a alíquota de imposto de importação sobre os produtos
estrangeiros:
Verificou-se na T.E.C. (Tarifa Externa Comum) 70 a alíquota de imposto de importação para este
tipo de produto que é de 17% para produtos originários dos Estado Unidos, Itália, Alemanha e
Espanha

SAE 1213, redondo de 12,50mm: 643,76 x 1,17= R$ 753,19 que é superior ao preço do
produto nacional de R$ 686,00 por tonelada.
SAE 1045 de 23,81 mm: 626,82 x 1,17= R$ 733,37 que é superior ao preço do produto nacional
que custa R$ 705,00 por tonelada.

3. Calculo de despesas de frete, seguro e capatazia para o produto SAE 1045.
Frete: R$ 120,30 I tonelada (Costa Leste); Seguro: R$ 62,82/ tonelada; Capatazia:

R$ 18,OOltonelada.
Total: R$ 201,12ltonelada.
Custo de Importação ( excluindo IPI e ICMS ): R$ 934,49.

7°T.E.C.,Tarifa Externa Comum, Editora Aduaneiras, 1999.
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ANEXO 7

Análise das importações e exportações de autopeças que incorporam barras trefiladas de aço para
construção mecânica.

MOLAS HELICOIDAIS

Ano Importação Exportação Saldo
(EM TON.) (EM TON.) (EM TON.)

1996 938 2874 1937

1997 1273 3506 2232
1998 1919 3801 1883

1999 1387 3349 1962

FONTE: SISCOMEX

Sabendo-se que 100% do peso da mola é composto por barras trefiladas, verificamos que neste
período foram exportados 7680 toneladas de barras trefiladas com molas helicoidais.
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ANEXO 8

Comparação dos custos de uma massa polar para motor elétrico pelo processo atual onde as
peças são forjadas e pelo proposto com peças cortadas a partir de barras trefiladas no perfil do
produto acabado.

ROTEIRO ATUAL

1. Barra laminada a preço de mercado
2. Cortes em blanques
3. Forjamento de uma tonelada de peças
4. Furação

: 430 US$/t.
: 46 US$/t.
: 260 US$/t.
: 160 US$/t.

CUSTO TOTAL (1 tonelada) : 930 US$/t.

ROTEIRO PROPOSTO

1. Barra laminada a preço de mercado
2.Trefilação na dimensão acabada
3. Cortes em blanques
4. Furação

: 430 US$/t.
: 116 US$/t.
: 46 US$/t.
: 160 US$/t.

CUSTO TOTAL (1 tonelada) : 752 US$/t.

188



TABELA 1

Tolerâncias dimensionais para produtos laminados em
comparação aos produtos trefilados

Produtos Laminados à Quente Produtos Trefilados
BITOLA AFASTAMENTO (mm) AFASTAMENTO (mm) AFASTAMENTO (mm) AFASTAMENTO (mm)

mm NBR 11294 OIN 1013 ASTM A29
7.94
8.50 + /- 0,13
9.00 + t : 0,036
9,53

10.00
10.32
10.50 + t : 0,15
11.11
11.50 + /- 0,40 + t : 0,40
12.00
12.50
12.70
13.00
13.49
14.00 + t : 0,043
14.29 +/-0,18
14.50
15.00
15.87
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00 + /- 0,50
18.30
18.50
19.05
19.60 + t : 0,20
20.00
20.64 + /- 0,50
21.00
21.76
22.00
22.22 + t : 0,55
22.50
23.00 + /- 0,052
23.81 + /- 0,23
24.00
25.00
25.40
26.00
27.00 + t : 0,60 + /- 0,25
27.50
28.00 + /- 0,60 +
28.58
29.50
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30.10 + t : 0,28
31.75
33.34 -/-0,70
34.00
34.93 + /- 0,30
36.00
36.50
38.10
39.69 + t : 0,062
41.18 + /- 0,70
42.86
44.45 + t : 0,80
45.00
46.04
47.63 + /- 0,40
49.21 + /- 0,80
50.00 --- - - - --

50.80
52.39
54.00
54.50
55.50
57.15 + 0,79
58.00 + /- 0,90 - 0,0
60.30
63.50 +/-0,074
#!fI,.~ 1\1'\

O;).uu

66.67
68.28 +/-1,00
69.85
73.02 +/-1,00
75.00
76.02
79.37
80.00 +/-1,00
82.55
83.00
85.72
86.00
88.90 + 1,19
90.00 + /-1,30 - 0,0
95.00 + /-1,30
95.25

100.00 +/- 0,087
101.60
104.77
105.00
107.95
110.00
114.30 + /-1,50 +/-1,50
115.00
117.47
120.00
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TABELA 4

QUADRO COMPARATIVO ENTRE OS CUSTOS DAS OPERAÇÕES
'DE SHAVE, RETIFICA E DESCASCAMENTO

63.67

1Custo da operação de um produto de diâmetro 13,50mm de aço SAE 5100.
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TABELAS

CAPACIDADE EXISTENTE PARA PRODUÇÃO DE BARRAS ACABADAS A
FRIO DE AÇOS PARA CONSTRUÇÃO MECÂNICA

Capacidade 1 em Tlano

1 Considerada a capacidade de produção de 25 dias trabalhados por mês, sendo
cada dia composto por 21 horas trabalhadas.
2 Projeção para o ano 2000 em função dos investimentos projetados para aquele
ano.
3 No ano de 1997, três empresas de trefilação encerraram as suas atividades, a
saber Aços Trelan, Treatlan Trefilação e lcatel.
4 Neste período a Aços I piranga Ltda encerra suas atividades.
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TABELAS

PRODUTIVIDADE

Produtividade em toneladas produzidas por Homem/Ano.

Ano 1996 1997 1998 1999 2000·
Empresas de Grande 131.8 168.2 142.4 177.5 273.3

Porte
Trefiladores 63.6 75.7 68.1 73.2 73.2

Independentes

• Previsão da produtividade com base nos investimentos apontados pelas
empresas pesquisadas.

o

~
300.0

cu
E 250.0o:z:•..

200.0o
C-
U)cu

"C 150.0cu
Q;
c::{:. 100.0
Ecu
cu 50.0"Ccu

"C

~ 0.0
"Co 1996 1997 1998 1999 2000*•..a.

~ Empresas de Grande porte • Trefiladores Independentes
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TABELA 7

PRODUTIVIDADE AJUSTADA

PrOdutividadeem toneladas produzidas por Homem/Ano

Ano

96,3

1996 2000*1997 1998 1999
Empresas de Grande Porte
Trefiladores Independentes

142,6 154,8 192,3 290,7
19 97,1 85,1 96,3

• Previsão da produtividade com base nos investimentos apontados pelas empresas
, pesquisadas.

oc
~ 350.0

GIJ 300.0

1250.0
111
IV

~ 200.0

~ 150.0
e
GI

-3 100.0
IVI 50.0

l 0.0
1996 1997 1998 1999 2000*

I!IEmpresas de Grande Porte • Trefiladores Independentes
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TABELAS

PRODUÇÃO DE BARRAS TREFILADAS DESTINADAS AO MERCADO
BRASILEIRO EM TONELADAS ANUAIS

Empresa 1996 1997 1998 1999
1 8715 11242 7834 12772
2 9032 12464 8122 10231
3 23556 33528 19320 26616
4 7200 9431 6882 8066
5 O O 1021 5032
6 6600 8251 3856 6010
7 3872 4878 3193 3432
8 3432 3270 510 O
9 1176 1032 O O
10 2629 3108 2366 1980
11 2783 3840 1352 O
12 3432 4461 2981 3896
13 4246 5945 6038 8732
14 4158 6322 3562 4235
15 2310 2395 1097 2160
16 1878 1627 871 960
17 880 1133 655 776
18 1980 2051 1998 1860
19 668 987 348 O
20 404 386 228 O

Total 88951 115351 71234 96758

Observações:

(1) A Empresa 1 exportou as seguintes quantidades anualmente para os países do Cone Sul: .

1996 : 1230 t
1997: 1348 t
1998: 1008 t
1999: 1454 t

Estas quantidades não estão incluídas no quadro acima.

(2) A Empresa 5 passou a operar no Brasil em 1998, importando Barras Trefiladas da Argentina e
posteriormente arrendando a Empresa 11. Na produção da Empresa 5, incluímos 810 t importadas
de sua matriz no ano de 1998.

(3) A produção da Empresa 18 foi realizada como serviço de industrialização para a 'Empresa 2
nestes períodos.
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TABELA 9

PARTICIPAÇAO DOS FORNECEDORES DE MATÉRIAS-PRIMAS
PARA O SETOR DE BARRAS DE AÇO PARA A CONSTRUçAo

MECÂNICA

71586
23370
19438

1850
6830

640
520
310

124544

Tabela elaborada a partir de consulta aos Trefiladores sobre a origem de suas
matérias-primas.
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TABELA 10

PRODUTOS OFERECIDOS PELOS FORNECEDORES DE LAMINADOS NO PERfoDO DE 1997 A 1999

Perfis dos Produtos Tipo do
Tipos de Aço 1

Laminados Produto

.•
Fornecedores ...

Observação~.
o~ . ~ ~ ==. . a !! ~ ..a c .•. " .. . a... a .. .. c ::o :oc .. c 2 . ..

a •. . .
a : ... •. .. = -e .. E !!

a... .. !! ,J::; '" .. ... . " . . a . a "'" X a '" o .• .• <> a: => ::I o

Aços Villares X X X X X X X X X X X
Aços Finos Piratini X X X X X X X X
Siderúrgica Belgo Mineira X X X X X X X
ACINDAR X X X X X X X X X X
Siderúraica Rio Grandense X X X X
São Joaquim X X X X X X X
Montepino X X X X X X X
METISA X X X X X X

1Classificamos os Tipos de Aços em quatro categorias, conforme sua composição química, conforme
descrevemos abaixo:

Aço Carbono: não possui elementos de liga em quantidade significativa como: Níquel, Cromo, Enxofre,
Silício, Molibidênio, etc. São os aços cuja denomInação conrorme.a.sxe (Society for Automotive Engineering)
é 10XX, por exemplo :SAE1010, SAE1020, SAE1045, etc.

Aço Ressulfurado : apresentam valores de enxofre normalmente superiores a 0,24% na sua composição
química. São os aços das sáries SAE 11XX e SAE 12XX.

Aços de Usinagem Melhorada: apresentam em sua composição química os elementos Chumbo, Bismuto ou
Telúrioque melhoram a usinalidade dos aços.

Aços para Molas: são aços que apresentam teores de Cromo, Níquel e opcionalmente Silício e Vanádio. São
utilizados para a fabricação de molas helicoidais e são classificados pela SAE como pertencendo as séries
SAE 51XX, SAE 61XX e SAE 92XX.
Outros Aços: nesta classe encontram-se todos os demais tipos de aços utilizados na Construção Mecânica.
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TABELA 11

PREÇO DOS PRODUTOS LAMINADOS MODALIDADE FOB EM US$ POR TONELADA

~'
c:: oa: - o~ Z o " e"- ~ o co ::: oo "- a: ~o lO ~ ::. o co

~ co W ~" < lOo UJ UJ :: ~z :.: o Q. o::> o
Bitola UJ

;:

Aço1 (mm)
.•.

lO

SAE 5160 14,29 RD 428,00 410,00 420,00 430,00 456,00 420,00
SAE 9254 12,50 RD 432,00 415,00 420,00 430,00 460,00 420,00
SAE 1020 15,88 RD 370,00 390,00 390,00 380,00 380,00 385,00 390,00 420,00 380,00
SAE 1020 25,40 RD 360,00 382,00 385,00 380,00 380,00 380,00 386,00 420,00 375,00
SAE 1045 23,81 RD 370,00 385,00 385,00 380,00 385,00 380,00 385,00 400,00 372,00
SAE 12L14 25,40 RD 490,00 500,00 530,00
SAE 12L 14 50,80 RD 475,00 495,00 510,00
SAE 1213 12,50 RD 385,00 389,00 380,00 390,00 400,00 450,00 388,00
SAE1144 25,40 RD 385,00 387,00 380,00 390,00 395,00 450,00 385,00
SAE 12L14 25,40 HX 510,00 520,00 550,00 600,00
SAE 1144 25,40 HX 410,00 405,00 415,00 420,00 440,00 500,00 400,00
SAE 1045 25,40 HX 400,00 400,00 405,00 420,00 435,00 480,00

lSolicitou-se esteTipo de Aço ou equivalente confonne a nonna de cada Pais.

2Consideramos as seguintes atribuições: RD para perfis Redondos e HX para Hexagonais.
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TABELA 12

COMPARATIVO DOS MENORES PREÇOS OBTIDOS DAS SIDERÚRGICAS
CONSULTADAS NOS ESTADOS UNIDOS, EUROPA E BRASIL

.••...

~dO dor
Estados Unidos Europa Brasil

!IIS$/T) (US$/T) (R$/T)
Produto -

Aço Bitola (mm) Perfi 11

SAE 5160 14.29 123 420.00 410.00 726.00

SAE 9254 12.50 RD 420.00 415.00 732.00
SAE 1020 15.88 RD 370.00 380.00 680.00
SAE 1020 25.40 RD 360.00 380.00 680.00
SAE 1045 23.81 RD 370.00 380.00 705.00
SAE 12L14 25.40 RD 490.00 748.00
SAE 12L14 50.80 RD 475.00 730.00
SAE 1213 12.50 RD 388.00 380.00 686.00
SAE 1144 25.40 RD 385.00 380.00 680.00
SAE 12L14 25.40 HX 510.00 750.00
SAE 1144 25.40 HX 400.00 405.00 700.00
SAE 1045 25.40 HX 400.00 690.00

1Considerou-se as seguintes codificações: RD para perfis Redondos e HX para perfis Hexagonais.

Observações:

1) Cotações realizadas utilizando-se a taxa de câmbio de Abril de 1.999, onde: US$ 1 = R$ 1,6941.
2) Preço no Brasil sem impostos.
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TABELA 13

RENTABILIDADE E CRESCIMENTO DOS DIFERENTES SETORES
DA ECONOMIA BRASILEIRA NOS ANOS DE 1996 A 1998

Rentabilidade Mediana do Setor Crescimento Mediano do Setor

Setor 1996 1997 1998 1996 1997 1998

Automóveis e Peças -2,7% 8,7% 5.9% -3,7% 7,8% 3,2%

Comércio Atacadista 11.0% 7.00Ál 4.00A, 4.2%

Comércio Varejista 10.5% 9.2% 7.7% 1.7% 2.1% 5.9%

Computação 3.9% 11.2% 11.5% 14.2% 16.0% 15.6%

Confecções 3.7% 0.8% -7.1% -8.0%

Construção 2.2% 4.5% 3.4% 21.5% 1".;Y70 11.0'70

Eletroeletrônica 15.0% 9.1% -0.7% 18.4% 3.1% -7.7%

Farmacêutica 25.2% 10.6% 15.3% 11.4% 7.2% 6.5%

Higiene e Limpeza 12.4% 9.3% 7.0% 9.4% 2.5% -0.9%

Materiais de Construção 1.9% 2.3% 4.7% -0.8% 0.8% 0.1%

Mecânica 2.4% 3.0% 6.9% 12.9% 3.5% 1.8%

Mineração 5.9% 6.0% 7.6% 4.3% 2.1% 1.5%

Papel e celulose 10.0% -0.5% -1.0% -20.3% -1.0% -0.1%

Plásticos e Borracha 8.8% 4.8% 5.4% -5.0% -4.0% -5.8%

Química e Petroquímica 3.5% 4.0% 4.8% 4.9% 1.1% -1.6%

Serviços Públicos 3.4% 1.1% 13.0%

Serviços 8.2% 4.30/0

Siderurgia e Metalurgia 2.2% 3.1% 2.6% 8.0% 1,9% -7.8%

Telecomunicaçôes A ")ot.. -2.6%

Têxteis 0.6% 0.5% 0.4% -6.1% -3.2% -1.5%

Mediana 3.7% 4.8% 5,4% 4.9% 2.1% 0.1%

Tabela construída a partir de informações contidas na n Exame Melhores e Maiores de 1996, 1997
e 1998 ".

CONCEITOS UTILIZADOS

Rentabilidade: Mede o retomo do investimento aos acionistas em porcentagem. É o lucro Líquido
dividido patrimônio líquidO, multiplicado por 100.
Crescimento: É o crescimento da receita bruta em reais, descontada a inflação média do exercício
da empresa, medida pela variação do IGP-M.
Mediana do Setor: Foi calculada com base nas 20 Maiores Empresas nele classificadas.
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TABELA 14

VENDAS DE BARRAS TREFILADAS DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO
MECÂNICA NO MERCADO BRASILEIRO

Vendas em Toneladas Anuais

Ano 1996 1997 1998 1999
Empresas de Grande Porte 49253 67368 44168 63123

(56,0%) (59,09%) (62,89%) (66,23%)
Trefiladores Independentes 398698 46635 26058 32181

(44,0%) (40,91%) (37,11%) (33,77%)
Total 87951 114003 70226 95304

VENDAS

70
fi) 60
'""'" 50Üco 40I-
E 30Q)

fi)

'" 20"C
C
CI> 10>

O
1996 1997 1998 1999

I li!Empresas de Grande Porte • Trefiladores Independentes I
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TABELA 16

Densidade: Habitantes por veiculo

; -- - -

País 1992 1994 1996

EUA 1.3 1.3 1.3

JAPÃO 2 1.9 1.8

ALEMANHA 1.9 1.9 1.9

ESPANHA 2.5 2.4 2.2
ARGENTINA 5.5 6 5.8
MÉXICO 8.5 7.5 7.9
BRASIL 11.1 10.4 - 9.4 - - --

Fonte: ANFAVEA

Observação:

Gráfico de Densidade .•Brasil

CD 12
i 11
:2 10
fi)
c 9CI)C 8

1992 1994
,Ano

1996

- Considerou-se a frota de veículos total do país, induindo-se além de automóveis,
comerciais leves, caminhões e ônibus.
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TABELA 17

CONSUMO DE BARRAS TREFILADAS NA ARGENTINA EM
TONELADAS POR ANO

PERíODO 1,997 1,998 1,999
-

CONSUMO 18,240 20,584 16,960

Obs.: O consumo foi calculado a partir da venda de produtos trefilados da
siderúrgica ACINDAR, adicionado ao volume fomecido pelas siderúrgicas
Zappla e ACINDAR para trefiladores daquele país, descontado uma perda de
rendimento.de 64%.
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TABELA 18

Preços de barras trefiladas fornecidas ao mercado Argentino em
US$ por tonelada

PRODUTO PREÇO
AÇO BITOLA PERFIL 1

(mm) {US$l
SAE 1020 15.88 RD 580
SAE 1040 23.81 RD 605
SAE12L14 25.40 RD 608
SAE 1213 12.50 RD 612
SAE 12L14 25.40 HX 624
SAE1144 25.40 HX 610

1Considerou-se as seguintes codificações: RD para perfis redondos e HX para perfis
Hexagonais.

Obs.: Pesquisa realizada em Abril de 1.999 com taxas cambiais de: US$ = R$ 1,6941.
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TABELA 19
Preços -pagos por "traders" para exportação na modalidade fOB

- Estivado em Santos ou no Rio de Janeiro

PRODUTO- .' PREÇO - PREÇO
AÇO BITOLA PERFIL

(mm) (US$fT) (R$fT)
SAE 5160 14.29 RD 470 774.41
SAE 9254 12.50 RD 470 774.41
SAE1020 15.88 RD 430 723.9
SAE1020 25.40 RD 430 723.9
SAE 1045 23.81 RD 380 639.73

SAE 12L14 25.40 RD 500 841.75
SAE 12L14 50.80 RD 500 841.75
SAE 12L14 25.40 HX 530 892.66

Obs.: Preço sem impostos.
Pesquisa realizada em Maio de 1.999, com taxa de câmbio: US$ 1 = R$ 1,6835

1Considerou-se a seguinte codificação: RD para perfis redondos e HX para hexagonais
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TABELA 20

PRINCIPAIS PROBLEMAS DOS PEQUENOS E MÉDIOS
TREFILADORES

Area do Problema Porcentagem das
respostas

Produção 15.5%
Vendas 4.40%

Finanças 44.4%
Administração Geral e 2.20%
Relações Industriais - --- - - ---

Situação político-social- 33.3%
econômica do País
Não há Problemas 0%

Total de 45 respostas
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TABELA 21

PONTOS FORTES DOS PEQUENOS E MÉDIOS TREFILADORES

Área do Problema Porcentagem das
~~- respostas
Produção 36.9%
Vendas 63.3%

Finanças 0%
Administração Geral e 13.0%
Relações Industriais

Situação político- 0%
social-econômica do

País
Não hã Ponto Forte 0%

Total de 46 respostas
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TABELA 22

. PONTOS FORTES EM VENDAS.

Pontos Fortes Porcentagemdas
respostas

Força de Vendas. Os vendedores 17.2%
buscam maior volume de vendas.
Prazo de atendimento menor que 37.9%
os grandes trefiladores.
Atendimento de pequenas 27.5%
quantidades.
Maior flexibilidade na negociação 6.9%
de preço e prazo de pagamento
com o cliente.
Aceitação de maior risco na 10.3%
concessão de crédito.

Total de 29 respostas
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TABELA 23

PONTOS FORTES EM PRODUÇÃO

Pontos Fortes Porcentagem das
respostas

Boa Qualidade do Produto 52.9%
Certificação ISO 9000 41.2%
Possui laboratório para 5.9%
análise metalúrgica do

Iproduto.

Total de 17 respostas
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TABELA 24

Parâmetros que determinam a decisão de compra do cliente.

ITEM PORCENTAGEM
Preço 34.9%
Qualidade 22.0%
Pequenas quantidades 14.6%
Prazo de entrega 12.2%
Parceria a longo prazo 8.10%
Flexibilidade na alteração de 8.10%
prazos de entrega e
Iquantidades

Total de 123 respostas.
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TABELA 25

PONTOS FORTES DOS TREFILADORES INDEPENDENTES SOB O
PONTO DE VISTA DOS CLIENTES

Ponto Forte Porcentagem das
respostas

Fornecimento de pequenas 36.5%
quantidades - - - - --

Curto prazo de atendimento de um 32.8%
Ipedido

Maior flexibilidade na negociação 3.4%
I(preço e prazo de pagamento)

Boa qualidade do produto 4.2%

Assistência técnica 2.6%
Atendimento comercial mais 13.7%
atencioso para pequenos clientes.

Não encontrou pontos fortes 6.7%

Total de respostas: 118
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TABELA 26

Participação dos grupos estratégicos de trefiladores na demanda
de itens destinados a peças de segurança da indústria de

autopeças no biênio 97 e 98

Produtos fabricados a partir dos
trefilados

Grupos Molas Hastes de Flexíveis de
Estratégicos Helicoidais de amortecedores Freio

suspensão
Grandes 72% 93% 86%

Trefiladores

Pequenos e Médios 28% 7% 14%
Trefiladores
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TABELA 27

Razões que levam os clientes de barras acabadas a frio a não
comprarem estes produtos de trefiladores independentes

Item Porcentagem das
respostas

Preço alto 27.3%

Pouca qualidade do 54.5%
produto

Falta de assistência técnica 27%

Total de 11 respostas
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TABELA 28

Porcentagem dos 36 clientes entrevistados quanto ao lote mínimo
adquirido

Item Porcentagem -

Adquirem lotes 61%
inferiores a 3,OT

Não adquirem lotes 39%
inferiores a 3,OT
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·TABELA 29

Razões pelas quais os clientes não compram lotes inferiores
a 3,0 Toneladas

Respostas Porcentagem das
respostas

Compram dos grandes trefiladores 28.6%
devido a melhor qualidade

Consomem somente grandes 14.3%
Iquantidades

Facilidade do controle de estoque 35.7%
e de compra

Compra pelo menor preço, que é 14.3% .
oferecido pelos grandes
trefiladores

Estima um lote econômico de 7.1%
compra acima de 3,OT

Total de 14 respostas.
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FIGURA 1

Fotografia de Fieiras com diversos perfis
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FIGURA 2

Fotografia de uma. Decapagem Mecânica processando barras
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FIGURA 3

Fotografia de um Banco de Trefilação tracionando uma barra
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FIGURA 4

Fotografia do cabeçote de um Banco de Trefilação

.~

..
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FIGURA 5

Foto.grafia de uma Serra Abrasiva
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FIGURA 6

Fotografia de feixes de produtos acabados
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FIGURA 7

Fotografia de uma Trefila Combinada fabricada em 1979
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FIGURA 8

Fotografia da Trefila Combinada de Segunda Geração
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FIGURA 10

Cadeia Produtiva de Veiculos Leves
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FIGURA 11

Alteração da Cadeia Produtiva de Veículos Leves
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FIGURA 12

Participação no Consumo de Barras Trefiladas de Aço para a Construção
Mecânica no Peliodo de 1995 até 1999.

Implementos Agrícolas
Outras Aplicações

Autopeças
Montadoras

90.1
3.

Legenda %

Observação :

Este gráfico foi elaborado através de infonnações obtidas com os trefiladores a partir de volumes
de vendas por clientes e utilizando-se a classificação dos clientes apresentada no Anexo 5.
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FIGURA 13

Produção de Tratores

9991 92 96 96 97 9893

Periodo em anos

Fonte: ANFAVEA
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FIGURA 14
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FIGURA 15

Vendas mundiais de veículos em 1997
(Em milhões de unidades)
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Fonte: ANFAVEA
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FIGURA 16

Produção Mundial de Veículos em 1997
(Em milhões de unidades)
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Fonte: ANFAVEA
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FIGURA 17

Projeção da produção de veiculos para o período de 2000 a 2004 segundo a
ANFAVEA

2000

1500

1000
500,

2000 2001 2002 2003 2004
ANOS

Obs.: Considerando-se o total de veículos leves

235



-u,

cu
CJc:
~o
CJc:o
CJ
cu
"C
rncu
~
J:!
o
CJc:
'u
rn

c:(

111
O.~
Cl
~
!li
~
111
W
111s=•..C!)

o ~
r«ICII
~o.
Q)
0.111
In CII
:::l't:l
In CII

iE
Q) ~
't:I_

In Q) Q) CIIe 't:I 't:I ê
.g III.E
Q) ••• Q)
~ ~ -g1llQ)

E o :s! CIII:: 't:I.. a. I::
CtI.E :::l ~ E
t» CII(; Q)oE~:::l
'C o -e 'CII - CII
t» .::: .!a I:: o- ~ o CII -g
U ~ ~ ~ .~ ~ 'rs. o .!:::!
~ O 'õ o g o ~ 'CII Ci>
••• I:: Cla..Ii=Z t
o 'c Q) Q) CII
u...0..1::.'::: .U



O)
O)

cu
o •.......- O)c:

ecu lO
U O)
cP
:E (")

O)
O

tCG .•...
(,)I O)

::::s
~ O)
+oi CO
ri)
C •......
O CO

O
CU

iocolo.

tO (")Q.
CO

Q) O fi)
T'"" (,)I .•... O

~
< CO C

cP ~ t"-O) r<1

::» "tJ
•...... ('l

e ri) •......- CU •......u.. "tJ
CU lO
0-

•......
't-
cP (")~
I-

•......

U) .•...
CU •......
~
~ O)CU COIn
cP I"-

"tJ CO

ri) co
CU CO

"tJ
c: eo
cP CO -'> W

l-a a a a a a a wa a a a a a C,)o a a a a o
a a a a o o Cf)
N a co co "'It N.•... .•...

wI-
(sepelauo, wa) sepual\ z

Ou.



Todo o
mercado

Nicho
(Segmento)

FIGURA 20
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FIGURA 21

Fotografia de Barras trefiladas com diversos perfis
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Roteiro de entrevistas 1 (Para entrevistas nos Trefiladores )

-Identificação:

Empresa:

Nome:

Função:

1. Qual foi a produção de sua empresa no período?

2. Qual o faturamento neste mesmo período?

3. Quais os principais produtos fornecidos pela sua empresa?

4. Para quais setores econômicos sua empresa fornece?

5. Quais são os clientes de sua empresa?

6. Qual o tamanho médio dos lotes fornecidos pela sua empresa?

7. Qual o menor peso de lote vendido pela sua empresa?

8. Houve algum desenvolvimento de novos produtos, ou de aplicações

novas para os produtos já fabricados no último ano?

9. Quem são os fornecedores de matérias-primas para a sua empresa?

10. Qual a quantidade adquirida de cada um destes fornecedores?

11. . Qual o número de funcionários de sua empresa?

12. Quantos destes funcionários trabalham na produção ou áreas correlatas

no "chão da fábrica", incluindo: líderes, inspetores de qualidade, operadores

de recebimento e expedição?

13. Sua empresa tem algum plano de investimento para o próximo período?

14. Existe alguma estratégia definida para os próximos anos?

15. A sua empresa exporta produtos trefilados?

16. Qual a quantidade de exportação que os senhores tem realizado?

17. Há previsão para exportações nos próximos anos?

18. Existe algum plano de acréscimo ou descontinuação de algum produto?
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19. (Somente para Siderúrgicas) Existe alguma política diferenciada para o

atendimento de sua unidade de acabamento em relação as demais

trefilarias, quanto ao fornecimento de matérias primas?

20. (Somente para Siderúrgicas) Existe algum plano de acréscimo ou

descontinuação de algum produto fornecido como matéria prima para os

trefiladores?

21. (Somente para Siderúrgicas) Quais os principais concorrentes

internacionais da sua empresa que produzem barras ou bobinas de

produtos laminados para construção mecânica no exterior?

22. Quais, na sua opinião, são os maiores problema enfrentados pela sua

.empresa?

23. Quais, na sua opinião, os pontos fortes da sua empresa?

24. Existe algum plano para o futuro da sua empresa?

25. Quais são os caminhos vislumbrados pela sua empresa, que a leve a

superar os problemas atuais e prosperar no futuro?
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Roteiro de entrevistas 2 (Para entrevistas nos Clientes)

Identificação:

Empresa:

Nome:

Função:

1. Para o senhor, quais são os principais parâmetros que

determinam sua decisão de compra na escolha por um

determinado fornecedor?

2. Na sua opinião, quais os pontos fortes que o levam a

escolher um trefilador independente para suprir

determinados itens de compras?

3. Existe alguma restrição para a compra de barras trefiladas

de um trefilador independente?

4. Se a sua empresa não adquire barras trefiladas de

trefiladores independentes, qual a razão para isto, ou seja:

que aspectos são considerados para que não sejam

realizadas compras de trefiladores independentes?

5. Se lhe fosse dada a oportunidade de compra de lotes

mferlores a três toneladas com entregas just in time
\

controladas pelo fornecedor, os senhores dariam preferência

a este fornecedor.

6. Sua empresa tem perspectivas para aumentar suas

exportações nos próximos 5 anos? (Pergunta para

fabricantes de molas helicoidais)

7. Quanto da produção de sua empresa é destinada para as

montadoras e quanto para o mercado de reposição?
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8. Quanto da sua produção atende o mercado interno e quanto

é voltada para exportação?

9. O Senhor tem conhecimento de algum trabalho que leve a

substituição dos produtos de aço, atuatmente adquírldos por

sua empresa, por outro tipo de material?

10.As compras de matérias-primas para sua empresa são

realizadas localmente ou há importações? Se houver

importações, elas são realizadas para que itens e em quais

quantidades?
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Roteiro de Entrevistas 3 (Executivos de empresas clientes)

Identificação:

Nome:

Função:

Empresa:

1. Quais são os mercados consumidores dos produtos de sua

empresa?

2. Quais os fatores que influenciam o crescimento ou retração

destes mercados?

3. O Senhor poderia informar se há projeções para o

crescimento ou retração dos mercados atendidos por sua

empresa?

4. Como estes mercados são influenciados pelas importações

e exportações?
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