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Resumo: Analisa o mercado atual de fundição dos metais ferrosos no
Brasil. Procura demonstrar que o mercado de fundição está em declínio,
explorando as prováveis causas. Tenta definir as perspectivas futuras do
mercado, citando as oportunidades e os problemas do setor. Aponta o
impacto causado pela mecanização e automação das fundições



SUMÁRIO

AGRADECIMENTOS ......................................................•....................................... 4

1. INTRODUÇÃO 5

2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 10

2.1 Conceitos da Fundição 10
2.1. 1 Definição 10

2.1.2 Histórico 11

2.1.3 Classificação da Indústria de Fundição 12
2.1.4 Tamanho da Fundição 15
2.1.5 Processo de Obtenção de um Fundido 15

2.2 Atratividade do Mercado de Fundição 16

2.3 Ciclo de Vida ..............................................................................................• 18

2.4 Empresas em Declínio 22

2.5 Estratégia Competitiva 27

2.6 Estratégia Genérica 29

2.7 Análise do Ambiente Industrial .............................................................•... 34

2.8 Diversificação 38

2.9 Satisfação e Valor do Cliente 40

2.10 Inovação 43

2.11 Qualidade 48

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 55

4. ANÁUSE DO MERCADO DE FUNDiÇÃO BRASILEIRA 57

4.1 Mercado Externo 57
4.1.1 Estados Unidos 57
4.1.2 China 58
4.1.3 Europa 59
4.1.4 Japão 59
4.1.5 América Latina 60

4.2 Mercado Interno 61
1



4.2.1 As Variáveis Macroeconômicas 63
4.2.2/nsumos 65
4.2.3 Pricing 67
4.2.4 Exportação 69
4.2.5 Produção 71
4.2.6 Capacidade Produfiva 76
4.2. 7/nvesfimenfos 80

4.2.8 Meio Ambienfe 82
4.2.9 /nferiorização 85

4.2.10 Recursos Humanos 86

5. ANÁLISE DA CADEIA DE VALOR DA INDÚSTRIA DE FUNDiÇÃO 92

5.1 Cadeia de Valor 92

5.2 Terceirização e Verticalização 94

5.3 Globalização 100

6. AS TENDÊNCIAS FUTURAS DO MERCADO 104

6.1 Uso da Informática 109

6.2 Materiais Substitutos 112
6.2.1 Alumínio 112
6.2.2 Magnésio 115

7. O IMPACTO DA MECANIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO NO SETOR DE
FUNDIÇÃO 117

7.1 Mecanização eAutomação 117

7.2 Suporte Técnico 118

7.3 Valor do Cliente 120

7.4 Mercado dos Equipamentos de Fundição ...........................................•.. 121

8. PRINCIPAIS PROBLEMAS E AS OPORTUNIDADES DO SETOR DE
FUNDiÇÃO NO BRASIL 123

8.1 Análise SWOT 123
8.1.1 Forças 124
8.1.2 Fraquezas 124
8.1.3 Oportunidades 125

2



8. 1.4 Ameaças 126

9. CONCLUSÃO 128

10. BIBLIOGRAFIA 131

11. ENTREVISTAS 137

3



AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer as pessoas entrevistadas que cederam os
dados e as sugestões para a elaboração desta dissertação. As informações
prestadas foram imprescindíveis para atingir o objetivo deste trabalho.

Também gostaria de agradecer ao Prof. Orientador Paulo Clarindo Goldschmidt
que ajudou a direcionar este trabalho, que visa dar uma contribuição à indústria de
fundição, equilibrando os conceitos teóricos e práticos desenvolvidos no curso de
MPA

E finalmente, agradeço aos meus familiares e amigos que me motivaram e
incentivaram para o término deste curso. Sem a compreensão e a ajuda deles, não
teria o êxito no aproveitamento do curso.

4



1. INTRODUÇÃO

Através desta monografia, pretendemos analisar o mercado de fundição,
especificamente o de ferro fundido, pois, ainda hoje, representa a maior parcela
dos componentes fundidos no Brasil e no mundo. A análise mostrará a tendência
de declínio da fundição de metais ferrosos (cinzento, nodular e aço), pois a
maior fatia do mercado é voltada para a indústria automobilística e observa-se a
substituição dos componentes de ferro fundido por outro material não ferroso como
alumínio e magnésio. A principal vantagem do uso destes materiais consiste no
fato de serem mais leves. Com a utilização de componentes mais leves, aumenta-
se a performance e reduz-se o consumo de combustível do veículo. Hoje, alguns
dos componentes de alumínio estão sendo substituídos por outros de plásticos ou
de resinas',tais como os coletores de admissão.

Com a substituição dos fundidos ferrosos por outros materiais determinados pela
engenharia de valor, a inovação e a mecanização têm contribuído para o aumento
da produtividade e a eliminação dos refugos nos processos. Além da mecanização
e automação, os processos de controle de qualidade como CEP (controle
estatístico do processo) tem ajudado na eliminação das peças defeituosas. Os
conceitos produtivos da atualidade exigem que os trabalhos sejam bem feitos na
primeira vez, eliminando-se os retrabalhos. Outra curiosidade é até que ponto a
inovação e a automação podem deter o declínio do mercado dos fundidos ferrosos.
Caso consiga obter acuracidade da peça fundida conforme a especificação
dimensional, sem a necessidade de usinagem, o processo será revolucionário, pois
a peça já sai da fundição pronta para ser utilizada. Esse é o conceito de "Near net

shape", ou seja, conseguir a forma do fundido mais próxima da peça, com o
mínimo de sobremetal e peso próximo da peça a ser moldada. O mínimo de
sobremetal significa menos mão-de-obra e tempo despendido na usinagem, além
da economia de matéria prima.

Há ociosidade da capacidade produtiva no setor de fundição, ou seja, a demanda
dos fundidos de ferro é menor que a sua capacidade produtiva e algumas fábricas
estão operando abaixo do break-even. A demanda dos fundidos é geralmente uma
demanda dependente, pois a maioria faz parte dos bens duráveis como
automóveis, equipamentos operacionais, locomotivas e vagões. Enquanto não
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aumentar a demanda destes itens, não aumentará o consumo dos fundidos.

Esta demanda é cíclica, pois está relacionada intimamente com a renovação das

frotas automotivas, das locomotivas e das máquinas operatrizes. É muito
importante para o setor de fundição antecipar as épocas de renovação para
adequar a sua capacidade operacional. Outro aspecto que está relacionado com a
demanda é o fator sócio-econômico, como fase de baby-boom, pois as pessoas
desta categoria que chegarem numa faixa etária que permite possuir automóveis,

os adquirem e consequentemente, o consumo dos fundidos aumenta. Ou ainda
uma crise econômica, onde as pessoas tendem a reduzir as despesas, evitando a
compra dos bens duráveis.

A história da fundição é antiga, porém, as descobertas principais foram recentes,

principalmente nos meados do século passado. É importante ressaltar que os fatos
históricos contribuíram para o desenvolvimento da fundição como a Revolução
Industrial que trouxe grande demanda por objetos de ferro como os equipamentos
têxteis e as locomotivas a vapor, e as duas Grandes Guerras Mundiais que
demandaram os tanques, os navios, os aviões e os armamentos de artilharia. Mas,
sem dúvida, o fato que aumentou significativamente a sua demanda foi a
popularização dos automóveis, com os preços acessíveis e o aumento da
produtividade pela introdução das linhas de montagem.

Atualmente, a globalização tem afetado a localização geográfica das fábricas de
fundição, pois as empresas globalizadas tendem a mudar suas fábricas para os
países subdesenvolvidos, onde a mão-de-obra é mais barata ou próximo às fontes
de matérias primas, como no caso do Brasil. Ao invés de exportar a matéria prima
como ferro gusa, agrega-se mais valor ao exportar o produto fundido já usinado,
pronto para ser montado.

A política de incentivo à exportação de alguns desses países tem ajudado na
conquista do mercado externo como desregulamentarização governamental,
desburocratização do processo de exportação, eliminação das barreiras
alfandegárias e o aumento da eficiência intermodal de transportes. A logística tem
colaborado bastante para o aumento da eficiência na disponibilização do material
certo na hora certa e quantidade certa, eliminando desta forma os custos
referentes à armazenagem e obsolescência do material.
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Além de todas essas dificuldades, as fundições enfrentam os problemas de
capitalização financeira, pois a lucratividade do setor é baixa e muitas empresas
não geram lucros suficientes para reinvestimento em recursos humanos, em
automação e na introdução de novas tecnologias. Com a falta do investimento no
setor, há uma tendência de sucateamento do parque industrial, pois não há
renovação dos equipamentos de fundição.

o setor de fundição apresenta baixo lucro por unidade de fundido, portanto, as
fundições precisam investir em produtividade. A produtividade permite obter a
economia de escala, gerando lucros através da produção em volume e por outro
lado, a produtividade é somente obtida através da introdução de modernas
máquinas de moldagem e dos sistemas de areia.

o aspecto ambiental é responsável pela mudança das fábricas de fundição dos
países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos, pois a cada dia a
legislação a respeito de emissão dos poluentes toma-se mais rigorosa nos países
desenvolvidos e a tendência é a mudança para locais com legislação menos rígida
e precária. Os principais poluentes da fundição de ferro são os gases sulfurosos e
as fuligens que saem do processo de fusão do metal; as partículas de areia do
processo de moldagem, preparação de areia e principalmente desmoldagem; as
águas utilizadas para o resfriamento dos fornos; as partículas de areia dos
hidrofiltros e dos coletores de pó; a poluição sonora.

Outro fator importante para a análise do mercado é a atratividade do mercado em
captar a força de trabalho capacitada, uma vez que as pessoas experientes no
ramo já são de idade, estão aposentando e há dificuldades na captação de novos
recursos humanos. Por exemplo, no Japão, a indústria de fundição de ferro teve o
seu auge no início dos anos 90 e a produção vem caindo significativamente a cada
ano, pois há dificuldades em conseguir mão-de-obra, por serem serviços por eles
definidos como "3K". O primeiro K é "Kiken" e significa perigoso, o segundo K é
"Kitanal' e significa sujo, e por último "Kitsul' que significa pesado. Ou seja, um
serviço perigoso, sujo e pesado é evitado pelas pessoas. Apesar da mecanização
e automação dos processos de fabricação, o fato tem dificultado a entrada de
pessoas jovens no mercado de fundição de ferro.
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No Brasil, a maioria das fundições são de porte pequeno e médio, com pouca
automação e a gestão administrativa profissional é muitas vezes ignorada pelo
caráter familiar destas empresas. Sem dúvida, o recurso humano será a chave
para a continuidade e o sucesso do mercado de fundição.

A situação política e econômica frágil do país tem dificultado o investimento no
setor de fundição para expansão e evolução tecnológica, pois muitos empresários
brasileiros são avessos ao risco. Como pudemos observar nos diversos planos
econômicos do passado, a demanda aumenta bruscamente com alguns planos e
diminui drasticamente com outros planos. O fato dificulta a definição de uma
estratégia de crescimento do setor de forma contínua e consequentemente, não há
uma modernização do parque industrial de fundição, nem a introdução de novas
tecnologias.

o motivo da escolha deste tema para dissertação foi a escassez do assunto em
termos mercadológicos e estratégicos para o mercado de fundição. Há várias
publicações e pesquisas científicas sobre o ponto de vista metalúrgico e de
processos de fundição no mercado, escritas pelos pesquisadores, porém, carece
em termos administrativos. Na biblioteca da FGV, não constatei nenhum trabalho
referente à fundição e a minha experiência no ramo adquirida na Sinto Brasil
Produtos Limitada, fabricante de equipamentos de fundição, desde sistemas de
preparação de areia, equipamentos de moldagem de areia e acabamento
superficial, poderia contribuir para uma análise do mercado de fundição de metais
ferrosos e sua automação. Também tive passagem pela Sintokogio Ltda, a matriz
da empresa onde atuei e aprendi sobre vários processos de fabricação de fundidos,
diferentes materiais e equipamentos utilizados. Foi sem dúvida, uma fase de
aprendizagem importante, pois pude observar tanto o lado teórico, quanto o lado
prático através das visitas às fábricas de fundições japonesas.

Neste trabalho serão abordados 4 principais tópicos :

Conceito teórico, enfatizando a importância da inovação tecnológica para
. incentivar o uso dos fundidos ferrosos, principalmente pela mecanização e
automação.
Análise do mercado de fundição, através dos dados fornecidos pela ABIFA;
Pesquisa exploratória com analistas do mercado, das fábricas de fundição e
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dos fabricantes dos equipamentos de fundição;
Conclusão através do confronto dos dados estatísticos da análise do mercado e

da pesquisa exploratória.

A análise do mercado engloba a atratividade do mercado, as barreiras de entrada,
ciclo de vida do ramo, os motivos do declínio, análise SWOT (Forças, Fraquezas,
Oportunidades e Ameaças). Também serão abordadas as estratégias dos

fornecedores dos equipamentos para manutenção dos clientes.

Finalmente, o desfecho relatará as coincidências e as divergências notadas na
análise dos dados e na pesquisa, e direcionará para a obtenção das necessidades
reais dos clientes, forma como os fornecedores tentam atender às expectativas dos

clientes, as tendências futuras e as perspectivas do mercado.
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2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

Nesta sessão, a abordagem será efetuada em duas partes principais. Na primeira
parte, será introduzida a estrutura da indústria de fundição, sua distinção quanto à
composição química do material, tipos de produtos e processos de obtenção dos
fundidos. Na segunda parte, serão mostrados os aspectos mercadológico e
estratégico : o ciclo de vida da indústria de fundição, a análise do declínio, a
estratégia para manter o negócio, o posicionamento no mercado, a análise do
ambiente, a diversificação, o valor para o cliente, a necessidade de inovação e a
importância da qualidade.

2.1 Conceitos da Fundição

2.1.1 Definição

A fundição é o processo de conformação do objeto do estado líquido para o estado
sólido dos metais ferrosos e não ferrosos. Seu modelamento é efetuado através
dos moldes com cavidades da forma da peça a ser obtida, sendo explicitado
conforme abaixo:

"O objetivo fundamental da fundição é o de dar forma geométrica
adequada ao metal, vertendo-o no estado fundido dentro de uma
cavidade feita no interior de uma moidação, para após solidificação, obter
a peça moldada." (FERREIRA,1999)

A técnica consiste na aplicação do princípio clássico de Arquimedes :

" O líquido toma a forma do vaso que o contém. "

O objetivo deste processo é obter peças com as propriedades mecânicas
desejadas, como perfis, dimensões, tolerâncias e acabamentos requeridos no
projeto. Muitas vezes, a peça bruta não atende às necessidades requeridas no
projeto e há uma necessidade de melhorar o acabamento através da usinagem, ou

10



ainda melhorar as características mecânicas através do tratamento térmico.

2.1.2 Histórico

A indústria de fundição é uma indústria de base e sempre acompanhou a evolução
tecnológica da humanidade, principalmente do progresso industrial, notadamente
com a revolução industrial. Porém, sua história é antiga, sendo utilizada pelo
menos 4 milênios pelo homem. Há evidências do uso da fundição pelos povos
egípcios, gregos, etruscos e chineses para obter os objetos de cobre, ouro e prata.

A obtenção de ferro com o uso do carvão mineral se data por volta de 2800 AC
pelos mesopotâmios. As constantes disputas territoriais e as conquistas das
colônias foram fatores estimulantes para o desenvolvimento da tecnologia de
fundição, pois demandavam uma enorme quantidade de armamentos como
espadas, canhões e espingardas. Atualmente, a demanda ocorre nos setores
automotivo, aviação, componentes das máquinas operatrizes, agrícola, entre
outros.

o progresso notável no ramo de metalurgia para fabricação de peças metálicas foi
observado somente no século XX, com a introdução de inovações tecnológicas e
principalmente pelo surgimento dos fornos elétricos de alta e baixa indução que
possibilitaram obter a fusão dos metais com altas temperaturas de fusão como o
caso do aço, reduzindo os tempos de processamento.

Juntamente com o desenvolvimento da metalurgia, houve um avanço dos
equipamentos de fundição, com menor tempo de fabricação, acuracidade das
tolerâncias dimensionais, flexibilidade nas trocas dos moldes, controle do processo
em tempo real. Um dos fatores responsáveis por este avanço tem sido a introdução
da tecnologia de informação, com coleta de dados e a estatística para controle de
qualidade do produto.

o processo mais utilizado é a modelação através da areia, onde ele envolve o
modelo a ser produzido, formando uma cavidade da peça na areia. Antigamente o
processo de obtenção desta areia era manual, com a mistura da areia, água e
coagulante. Hoje, o processo é mecanizado, desde a desmoldagem, resfriamento
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de areia, preparação de areia e moldagem. A tendência é como nos outros setores,
eliminar a mão-de-obra humana e sua substituição pelos processos mecanizados.
Outra vantagem da mecanização e automação é a obtenção da qualidade
constante da areia e acuracidade dimensional dos moldes, pois, no processo
manual, a qualidade dependia muito da experiência do trabalhador sênior.

2.1.3 Classificação da Indústria de Fundição

A indústria de fundição pode ser agrupada em três categorias distintas : com base
na composição dos metais, nos tipos de produtos fabricados e nas espécies de
processo de fundição. (KONDIC, 1973, p. 3-16)

a) Composição das ligas: os fundidos são classificados quanto à sua composição
química e física do material. Quando se misturam os componentes, obtém-se as
ligas para melhorar as propriedades do material como ductilidade e resistência
mecânica. Os materiais amplamente utilizados são: ferro (cinzento e nodular),
aço, alumínio, magnésio, cobre, níquel e ligas leves.

b) Produtos: neste grupo de produtos, a classificação é segundo os que produzem
os lingotes para processamento posterior e os que produzem as peças. Os
lingotes são formas fundidas de geometria simples que originam os produtos
secundários como lâminas, chapas, tiras, perfis, barras através do processo de
transformação como laminação, forjamento, extrusão, repuxamento, etc. As
peças são obtidas diretamente do metal vazado. A matéria-prima para as peças
não provém necessariamente dos lingotes, podendo ser utilizadas até as
sucatas que geralmente possuem um custo menor e a reciclagem ajuda a
preservar as matérias primas escassas. O critério dos produtos consiste
principalmente na geometria do objeto a ser obtido, pois os lingotes são
propícios para obtenção dos produtos com geometria simples e as peças
fundidas são para geometrias complexas, especialmente para aquelas que
possuem cavidades internas e fechadas.

c) Processo de fundição: O processo é classificado quanto à natureza do molde,
que pode ser de areia (areia verde, CO2, resinas, etc.), cerâmica, gesso, molde
e metálico. E também pode ser classificado quanto à forma de vazamento, ou
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seja, a maneira de encher as cavidades dos moldes, como por gravidade, baixa

pressão, compressão, centrifugação, etc. Há outros processos como fundição
de precisão e lost foam para peças com acabamento superior aos processos

citados acima.

Cabe aqui descrever sucintamente sobre os processos de moldagem para melhor
entender o processo de obtenção dos fundidos. Porém, não vale a pena aprofundar
sobre aspectos técnicos, uma vez que o foco deste trabalho é sobre o ponto de

vista mercadológico do setor.

o processo de moldagem consiste basicamente dos processos que utilizam a areia
e os que não utilizam a areia. A distinção dos processos que utilizam a areia é

baseada quanto à classificação dos aglomerantes :

a) Uso da areia:
- Areia verde

- Areia cura a frio
Cura a frio fenólico
Cura a frio alcalina
Cura a frio furânica
Cura a frio fenólico-furânica
Cura a frio fenólico-uretânico

Cura a frio alquídico

b) Sem areia:
Coquilha

Gravidade
Pressão

Molde permanente
Grafite
Metálico

Também há uma distinção quanto ao processo de macharia, que geralmente utiliza

a areia para obtenção dos machos:
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Resinas cura a frio
Processo CO2

Processo a óleo
Shell moulding
Cold box (caixa fria)
Hot box (caixa quente)

Há quatro principais fatores responsáveis para a utilização dos diferentes métodos
de moldagem e da fundição de peças que devem ser considerados para o
planejamento do processo. (KONDIC, 1973, p. 11-12)

a) Composição da liga: As diferentes temperaturas de fusão das ligas exigem os
moldes com materiais diferentes, por exemplo, para as ligas de aço com alto
ponto de fusão, não podem ser utilizados os moldes metálicos permanentes,
sendo utilizados amplamente os moldes de areia. Geralmente, os moldes
metálicos são utilizados para peças em ligas com ponto de fusão até
aproximadamente 1200°C.

b) Peso e geometria da peça: Para as peças complexas, pequenas e produção em
grande escala, prevalecem os moldes metálicos. Quando a peça for grande,
geralmente acima de 1 ton., prevalece os moldes de areia.

c) Propriedades das peças produzidas: Os materiais utilizados nos moldes
influenciam na propriedade metálica das peças produzidas. As peças feitas com
moldes de areia possuem características diferentes daquelas feitas com moldes

metálicos.

d) Fatores econômicos : O custo das peças e sua produtividade são fatores
econômicos importantes. A economia de escala reduz o custo e aumenta a
produtividade. Para isso, devem ser considerados os materiais dos moldes
utilizados e o ciclo de produção dos componentes. O custo é sem dúvida, um
dos fatores que determinam a competitividade do produto.
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2.1.4 Tamanho da Fundição

Para nossa análise quanto ao tamanho da fundição e respectivo grau de
automação, classificamos o tamanho da fundição baseado na sua produtividade. O
conceito do tamanho e da produtividade varia de autor para autor, pois varia de
acordo com o tipo do produto que está sendo fundido e o tipo do metal. Porém, no
mercado Brasileiro, segundo os consultores, o tamanho é classificado conforme
abaixo:

a) Fundição de pequeno porte: Fundições que produzem até 500 tonode fundidos
acabados por mês, predominando a mecanização com uso dos equipamentos
de moldagem como squeeze e jolt-squeeze.

b) Fundições de médio porte: Fundições que produzem de 500 a 2000 tono de
fundidos acabados por mês, já com equipamentos automatizados como
máquinas de moldagem com a produção de 100 a 200 moldes por hora.

c) Fundições de grande porte: Fundições que produzem acima de 2000 tonode
fundidos acabados por mês, com equipamentos totalmente automatizados e
com alta produtividade. Geralmente estas empresas são multinacionais que
atendem tanto o mercado interno, quanto o mercado externo.

2.1.5 Processo de Obtenção de um Fundido

Segundo FERREIRA, (1999, p. 8-9) segue como exemplo as fases do processo de
fundição para obtenção de uma peça, utilizando o processo cura fria que utiliza
areia com aglomerante (geralmente resinas fenálicas, alcalinas e fenálica-alcalina).

Fase 1 : Projeto e desenho geométrico da peça de fundição, inclusive ferramental;

Fase 2 : Construção das caixas de machos (superior e inferior);

Fase 3 : Obtenção dos machos com areia e aglomerante;

Fase 4 : Construção da placa superior com modelo na geometria da peça e com
15



canais de vazamento e massalotes;

Fase 5 : Construção da placa inferior com modelo na geometria da peça e com

canais de vazamento e massalotes;

Fase 6 : Colocação da caixa superior sobre a placa modelo superior;

Fase 7 : Preenchimento da caixa superior com areia misturada com aglomerante.

O canal de vazamento deve ser obtido neste processo;

Fase 8: Colocação da caixa inferior sobre a placa modelo superior;

Fase 9 : Preenchimento da caixa inferior com areia misturada com aglomerante;

Fase 10 : Remoção da placa modelo das caixas superior e inferior;

Fase 11 : Colocação do macho na caixa inferior;

Fase 12: Fechamento das caixas superior e inferior com ganchos;

Fase 13: Vazamento do metal líquido;

Fase 14 : Desmoldagem após a solidificação do metal, pronto para o processo de

tratamento superficial.

2.2 Atratividade do Mercado de Fundição

A análise de atratividade tem como objetivo medir o tamanho, ciclo de vida e o
potencial de lucro do mercado. (LANBIN, 2000, p. 291).

De acordo com PORTER, (1989a, p. 3) a estratégia competitiva deve surgir de uma
compreensão dos concorrentes e da atratividade de uma indústria.

A atratividade de um mercado está diretamente relacionada com fewness, ou seja,
os mercados que possuem número limitado de fornecedores. A competitividade diz
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que quanto menor for o número de concorrentes, as chances de sucesso são
maiores, pois fewness está associado com o crescimento da lucratividade.
(DORNIER, ERNST, FENDER e KOUVELlS, 2000, pg. 147-148)

Quanto mais atrativo for o mercado, a tendência é de aumentar o número de
concorrentes e novos entrantes. Uma das principais características da atratividade
é a oportunidade de crescimento do mercado.

o mercado de fundição, especificamente dos metais ferrosos é visto como
mercado de pouca atratividade, pois ele apresenta as tendências de declínio,
principalmente nos países desenvolvidos. A produção dos fundidos no mundo está
reduzindo e várias fundições estão fechando. O tamanho do mercado tende a
estabilizar ou com pequeno crescimento no Brasil, devido ao potencial de
crescimento econômico e demográfico do país.

A baixa lucratividade do setor acarreta pouca atratividade para os novos entrantes
no mercado. Estima-se que a lucratividade das fundições gira em tomo de 10% da
receita. Também há excesso de oferta dos fundidos, ou seja, excesso da
capacidade produtiva e o poder de barganha dos compradores são maiores nestas
circunstâncias.

A estabilização e o crescimento lento da indústria de fundição não comporta mais
novos players no mercado. Como a demanda é limitada, as fundições passam a
disputar entre elas pela fatia do mercado existente. Geralmente esta concorrência
é em termos de preço, o que toma mais difícil a situação financeira das fundições.

Com os preços dos fundidos em baixa, há especialistas do ramo que estão
prevendo um desabastecimento do mercado de fundidos, em breve, por saída ou
falência das fundições no Brasil.

Muitos dos empresários da fundição possuem atividades paralelas, ou seja, a
fundição é apenas um dos negócios que não é essencial, e por ter uma
lucratividade baixa, prefere investir em outros setores. Desta forma, não consegue
focar no negócio e consequentemente passa a ter rendimentos medíocres.
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2.3 Ciclo de Vida

Segundo COLLlNS e LAZIER, (1996, p. 99 figo 3.2) os setores apresentam 4
estágios de evolução: fase emergente, crescimento rápido, maturidade e declínio.

Fase emergente : fase em que se adota as inovações, baixa produtividade,
preços altos e altas margens de lucro, clientes insensíveis com o preço, pouca
concorrência;

Fase de crescimento rápido : fase de surgimento de seguidores de líderes,
preços e margens relativamente altos, surgimento de concorrentes, disputa pela
fatia do mercado, concorrência entre inovador e seus seguidores, mais
investimento em marketing;

Fase de maturidade : fase de muita concorrência, mercado de massa, alta
produtividade, baixos preços e margens, segmentação do mercado e
diversificação do produto, pouca diferenciação do produto, surgimento dos
concorrentes dominantes;

Fase de declínio: fase de saída dos concorrentes, baixos preços e margens,
excesso de capacidade produtiva, pouca concorrência, estagnação do produto,
época ideal para inovação de impacto na indústria.

De acordo com os conceitos citados acima, podemos dizer que a indústria de
fundição se encontra nas fases de maturidade e de declínio. Os motivos que levam
a essa conclusão são : a excessiva concorrência e conseqüente redução dos
números de fundições - decorrente da baixa lucratividade e de baixos preços
praticados, a falta da diferenciação do produto - a maioria dos fundidos são
tratados como commodities, a estagnação do desenvolvimento do produto por
décadas, sem que haja uma inovação tecnológica e o excesso da capacidade
produtiva do setor.

Outra evidência do declínio do setor é a participação percentual do PIB brasileiro.
Em 1980, o faturamento do setor de fundição representava 1,2% do PIB, enquanto
que em 2000, reduziu para 0,32%. Convém lembrar que nestes últimos 20 anos, o
PIB teve aumento significativo e o setor de fundição não acompanhou esse
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crescimento. (ABIFA 2002)

Gráfico 1: Participação do Setor de Fundição no PIB
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Fonte: ABIFA 2002

Até agora foi dito sobre o ciclo de vida setorial. Também existe o ciclo de vida do
produto de uma empresa, pela análise microeconômica. O ciclo de vida de um

produto é similar ao ciclo de vida setorial, com as mesmas fases e características.
Existem fases de crescimento, maturidade e de declínio. O maior cuidado que se
deve ter é evitar a canibalização do produto existente com o lançamento do novo
produto. Timing para lançamento do produto novo e retirada do produto existente é
crucial para o sucesso do produto e ter o domínio do segmento do mercado.

Uma análise de geração de caixa com o ciclo da vida é bem caracterizada pela
matriz BCG, conforme abaixo: (KOTLER, 2000 p. 91)
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Figura 1: Matriz BCG
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Fonte: Adaptação KOTLER, 2000, p. 91 figo 3.2

a) Pontos de interrogação : são negócios de alto crescimento com baixa
participação. Fase em que não se sabe se o negócio é lucrativo ou vale a pena

investir no negócio.

b) Estrela : os negócios de ponto de interrogação passam a ser estrelas, com
posição de líder e alto crescimento. Nesta fase, o investimento em instalações
para o aumento da produtividade e em marketing é grande para assegurar a
posição concreta no mercado e defender dos concorrentes.

c) Vaca leiteira : há uma maturidade do produto ou do serviço com alta
produtividade, observando pouco crescimento do mercado. Por ter investido
nas instalações na etapa anterior, a produtividade atinge o auge e por outro lado,
não se gasta mais em marketing. A liderança no setor garante os lucros com

maiores margens de lucros.

d) Cachorro: a fase em que o negócio não decola, a partir do ponto de
interrogação, ou geram baixos lucros e prejuízos por perder a fatia do mercado
a partir da vaca leiteira.
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É ideal que o ciclo seja interminável da seguinte seqüência: ponto de interrogação
~ estrela ~ vaca leiteira ~ ponto de interroqaçâo-» ...

Esta seqüência deve ser interminável, de forma que sempre tenha a vaca leiteira
que possa gerar o lucro para que possa investir no ponto de interrogação para
tornar estrela e posteriormente numa outra vaca leiteira.

Geralmente, o ponto de interrogação é o fruto da inovação tecnológica ou novo
conceito de negócio. No setor de fundição dos metais ferrosos como um todo,
conforme havia dito anteriormente, o setor se encontra na fases de maturidade e
de declínio, com pouco investimento na capacidade produtiva e nas tecnologias.

Portanto, podemos dizer que encontra-se na fase da vaca leiteira, mesmo que seja
pouco, ainda gera os lucros, sem investimentos nas instalações e em marketing.

Citamos aqui um caso interessante, proveniente da entrevista, sobre o ciclo de vida
do trator de terraplanagem. Estima-se que a vida útil de um trator esteja beirando
em torno de 10 a 15 anos, dependendo da condição e do local de uso. Por exemplo,

os tratores utilizados perto do mar duram 1/3 da vida útil dos que trabalham no

interior.

Os fabricantes dos tratores tentam diminuir este ciclo de troca dos tratores através
da reestilização dos modelos, oferecendo mais conforto, aparência visual melhor e
sofisticação. Este ciclo de remodelação do modelo acompanha a tendência da
indústria automobilística, girando em torno de 3 a 5 anos.

Os modelos de hoje já saem com o ar condicionado, os comandos auxiliados por
sistema hidráulico e outros itens de conforto. Outro aspecto importante é o visual
do equipamento, onde as peças fundidas expostas como roda dentada e esteira
passaram a ter acabamento melhor. Esta melhora do acabamento não interfere em
termos funcionais, porém é uma exigência do cliente por comparar a lataria lisa
feita em estamparia e o fundido no mesmo ângulo de visão.

Em termos funcionais, a rugosidade superficial não altera as características do
fundido para esta aplicação, porém, em alguns casos como as palhetas, vale a
pena obter a menor rugosidade. No caso da palheta, quanto mais lisa for a
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superfície, o desgaste da primeira camada será menor.

Esta mudança acarreta num acréscimo de custo e os consumidores não querem
pagar por isso. Os custos adicionais são basicamente com as tintas para pintura
dos moldes para melhor acabamento. Para absorver o aumento do custo, busca-se
a maior produtividade, geralmente através do uso dos equipamentos de fabricação

modernos.

Como não há uma inovação tecnológica do produto ou do processo, e com os
índices de produção próximos do limite, tenta-se enxugar o quadro administrativo a
fim de reduzir os custos indiretos e fixos.

Com o ciclo de remodelação curto, os fabricantes não devem possuir estoques
enormes, pois ao remodelar, muitas peças se tomam obsoletas. O controle de
estoque deve ser rígido de maneira que não falte as peças de reposição, nem
tenha bastante estoque. Outra preocupação dos fabricantes é ter peças de vários
modelos intercambiáveis para minimizar os estoques e obter custo menor pela
economia de escala, além do menor tempo de desenvolvimento do produto.

Cada vez mais se toma importante a opinião dos clientes para incorporar suas
sugestões no produto, maneira que satisfaça-os e que esteja dentro da expectativa
deles. É necessário uma melhoria contínua e pesquisa contínua no sentido de
aprimorar o produto para ganhar a preferência dos consumidores.

A pesquisa deve ser baseada em fatos e dados, não nas opiniões pessoais dos
projetistas dos equipamentos. Devem ser incorporados os benefícios que os
consumidores esperam do produto.

2.4 Empresas em Declínio

Além do setor de fundição estar em declínio, muitas empresas estão fechando por
falta de competitividade no mercado e conseqüente declínio financeiro. O fato é
observado quando a disputa do pedido é baseado no preço e não no diferencial do
produto. Para sair desta disputa é necessário uma virada mercadológica, baseado
em foco no produto e segmentação do mercado.
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De acordo com PORTER (1989b, p.240-241), a indústria em declínio é aquela que
apresenta um declínio absoluto em vendas unitárias num período constante. Esta
fase assemelha a fase de declínio do negócio no ciclo de vida, com margens
retraídas, redução dos concorrentes e redução nos investimentos em P&D e
propaganda.

A redução do volume de vendas limita o tamanho da receita do mercado e essa
receita passa a ser disputado entre os concorrentes. A rivalidade aumenta e há
redução sistêmica dos concorrentes. O recado do mercado é a sobrevivência dos
mais bem preparados para tais mudanças.

PORTER cita três fatores como causas do declínio: substituição tecnológica,
demografia e mudança nas necessidades. (PORTER, 1989b, p.243-244). A
melhoria nos processos de fabricação e em aspectos tecnológicos como
estampagem e corte à laser, com equipamentos sofisticados, tem reduzido a
demanda dos fundidos. O fator demográfico é outro aspecto importante, onde
observamos a saturação do mercado de automóvel e alta taxa de envelhecimento
nos países desenvolvidos, mercado caracterizado pela redução constante da
demanda dos fundidos. Tambémhouve uma mudança da necessidade dos clientes,
eles passaram a exigir simultaneamente a performance e a economia de
combustível num veículo. O fato levou a substituir os fundidos ferrosos por outros
materiais como alumínio, magnésio e plástico, componentes mais leves.

Os seguintes diagnósticos caracterizam o declínio de uma empresa: (GOLDSTON,
1995, p.27--50)

- A empresa tem prejuízo operacional;
Declínio constante da participação do mercado nos últimos 2 anos;
Saída dos gerentes qualificados;
Falta de orgulho pela empresa e fluxo de idéias;
Instalações mal cuidadas, decadentes e declínio do padrão de qualidade;
Dificuldade de geração de fluxo de caixa;
Excesso de estoque e mix de produto errado;
Corte de gastos em R&D, desenvolvimento de novos produtos, promoção e
propaganda;
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o produto não é mais a marca favorita do cliente;
Canibalização dos produtos novos sobre os existentes;
Baixa capacidade produtiva das instalações (60%) e baixa perspectiva de
crescimento do volume anual (10%).

Para reverter a situação, GOLDSTON oferece as receitas como: (GOLDSTON,
1995, p. 54-79)

Parar a hemorragia, ou seja, a saída do dinheiro;
- Adotar a política de caixa;

Obter dados e informações detalhadas;
Definir os participantes da virada;

- Avaliar as instalações;
Elaborar o plano mestre;
Estabelecer os objetivos concretos e reais;
Ouvir as sugestões dos próprios trabalhadores;
Estabelecer o fundo de guerra;
Mensurar os progressos.

Outra receita sugerida pelo PORTER é a estratégia de "colheita", ou seja,
eliminação de investimentos e gerar o máximo de fluxo de caixa para uma eventual
desativação do negócio, numa indústria em declínio. (PORTER, 1989b, p.240)

Além das opções de desativar e colher, PORTER oferece outras alternativas
estratégicas: (PORTER, 1989b, p.251-254)

Liderança : busca da posição de liderança numa indústria em declínio,
objetivando ser líder entre os poucos concorrentes remanescentes e obter o
retorno acima da média através da colheita controlada.

Nicho : buscar o posicionamento num nicho de mercado, assegurando uma
demanda estável ou lenta redução para obtenção dos altos retornos.
Reinvestimento na consolidação da posição nesse nicho.

Colheita: a estratégia de colheita maximiza o fluxo de caixa proveniente do
negócio, com fortes cortes em investimentos em recursos físicos e humanos da
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empresa. Também há cortes em propaganda e prestação de serviço ao cliente.
No final, a empresa é vendida ou liquidada.

Desativação rápida : como o próprio nome diz, o intento é desativar
rapidamente assim que a indústria manifestar os sinais de declínio.

Para escolha das estratégias citadas acima, a empresa deve considerar as
estruturas favoráveis e desfavoráveis para declínio da indústria, a posição relativa
em relação aos concorrentes e a necessidade ou desejo da empresa permanecer
no negócio. Outro fator importante na escolha é a barreira de saída que está
associada com a credibilidade da empresa. (PORTER, 1989b, p.254-255)

Tabela 1: Escolha da Estratégia da Empresa em Declínio.

Tem pontos fortes em relação
aos concorrentes quanto aos
grupos remanescentes

Faltam pontos fortes em
relação aos concorrentes
quanto aos grupos
remanescentes

Estrutura industrial
desfavorável ao declínio

Liderança Colheita

ou Ou

Nicho Desativação rápida

Nicho

ou Desativação rápida

Colheita

Estrutura industrial
favorável ao declínio

Necessidades estratégicas da empresa para permanecer
no negócio

Fonte: PORTER, 1989b, p. 255.

Muitas vezes, as pessoas que estão muitos anos no setor não enxergam estas
evidências de declínio, vivendo na expectativa de que amanhã as coisas possam
melhorar e investem num negócio cada vez pior. Nestas horas, é necessário ser
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realista e frio para tomada de decisão de fechar o negócio que está com a
hemorragia.

Existem dicas de virada do negócio como downsizing da empresa, vender os ativos
não centrais para levantar o caixa, dar incentivos aos funcionários através de stock

options e fechar a torneira de despesas.

Muitas vezes, a virada da empresa não requer necessariamente uma nova
estratégia e sim, melhoria da produtividade como revisão dos processos,
levantamento minucioso do custo através do custeio ABC e introdução de
equipamentos mais produtivos. Uma mudança radical da estratégia implica na
mudança radical da estrutura organizacional, o que coloca não somente a
estratégia em risco, mas também a estrutura organizacional da própria empresa.

Há outra forma mercadológica para virada da empresa que está em declínio. Esta
virada mercadológica consiste em diversificar e tentar achar outros nichos do
mercado ou desenvolver novos produtos. Basicamente, há 4 alternativas que
envolvem diferentes níveis de risco para a empresa: (WHITNEY, 1987, p.154-155)

Tabela 2 : Grau de Risco Mercado x Produto

Baixo

MERCADO EXISTENTE MERCADO NOVO

Produto Novo Produto Novo

MERCADO EXISTENTE MERCADO NOVO

Produto Existente Produto Existente
(diferenciado)

Alto

Produto

Baixa Mercado Alto

Fonte: Adaptação WHITNEY, 1987 figo8-1 p. 154-155
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Enfim, quando se nota a deterioração financeira da empresa, é necessário que
todos colaborem para sair do buraco. É necessário uma pessoa com grande

liderança que centralize os controles dos diversos setores, mas descentralize as
operações para maior flexibilidade.

2.5 Estratégia Competitiva

Todo negócio precisa de uma estratégia que permita traçar o futuro da empresa. A
estratégia é definida como um plano, uma direção ou um guia para ações do futuro,
sendo um padrão de consistência a longo prazo (MINTZBERG, AHLSTRAND e

LAMPEL, 2000, p, 7)

A estratégia competitiva é obtida quando a empresa formula e implementa a
estratégia de criação de valor que outras empresas não possam imitar ou duplicar,
constituindo uma vantagem competitiva sustentável. Como recompensa, obtém o

retorno acima da média. (HITI, IRELAND e HOSKISSON, 2001, p. 5)

Há basicamente 2 abordagens estratégicas na indústria, direcionadas ao

atingimento das metas e os objetivos de uma empresa :

OPERACIONAL : excelência operacional é o aumento da produtividade com
melhorias e alterações nos processos, layout dos equipamentos e introdução
de novos equipamentos. A economia de escala permite reduzir os custos de

fabricação.

ESTRATÉGICO : elaboração de um plano que permita melhorar a
competitividade da empresa a longo prazo. A implementação deve ser
monitorada de forma precisa para alinhar com a visão, a missão e o valor da
empresa.

O conceito da competitividade e seu foco muda ao longo da década. Sem dúvida,
há uma tendência de alguns fatores competitivos que possam alavancar e que os
outros seguem este modismo. Historicamente, podemos citar algumas gestões
mais relevantes por período: (WOOD, 2001, p.109-110)
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- 1970 (Desenvolvimento organizacional - atender a demanda) : Período em
que a indústria se recupera das Grandes Guerras, e ela se organiza para
atender a demanda. Nesta época, a demanda era maior que a oferta e não
havia preocupações em conquistar novos clientes, pois o crescimento era
constante. Observa-se a produção em massa e pouca variedade dos produtos

1970 - 1980 (Qualidade e eficiência) : Aumento da capacidade produtiva e a
qualidade passou a ser um dos requisitos mais importantes para ganhar a
competitividade. Também, a qualidade passou a ser vista como oportunidades
para explorar novos nichos de mercado, caracterizada pelos movimentos de
eficiência na implantação dos sistemas produtivos como JIT, Kanban, TQM e
CCQ. Houve também os processos de internacionalização, onde muitas
montadoras passaram a operar em outros países. Inicia-se a automação do
parque industrial.

1980 - 1990 (Cultura organizacional e flexibilidade) : É o período em que as
empresas passam a preocupar com a flexibilidade operacional, com objetivos
de reduzir os estoques e aumentar a velocidade de atendimento aos clientes,
velocidade de troca das informações e velocidade de desenvolvimento de
novos produtos. Houve uma tendência de enxugamento das empresas com os
movimentos de downsizing, reengenharia e conscientização da cultura
organizacional. O cliente passa a ser centro do foco. A estratégia de marketing
passa a ser importante para segmentação do mercado e a conquista dos
clientes através do atendimento das suas necessidades.

1990 - (Inovação - cadeia de valor) : A inovação passa a ser um fator de grande
competitividade sustentável a longo prazo. A inovação traz uma diferenciação
em relação aos concorrentes e reduz o ciclo de vida dos produtos. Também por
ser "criador" de novo produto ou novo conceito de negócio, tem a possibilidade
de dominar o mercado. É preciso ser diferente dos outros e criar as condições
ou seja, barreiras que os outros não possam imitar. O valor para o cliente é
obtido não somente pelo esforço interno da empresa, mas pela integração de
todos os membros da cadeia de valor que aumenta a eficiência na oferta de um
produto ou um serviço ao cliente. Surge o conceito de aliança estratégica
interempresariai na cadeia de suprimento e a globalização.
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Enfim, para se tornar competitivo, a empresa deve ter uma estratégia que seja

diferente dos outros, não somente a estratégia, mas variar os ângulos de ver os
produtos e os conceitos de negócio. Para ter esta visão, os funcionários devem ter

uma visão holística e global do negócio, e não apenas enxergar a ponta do iceberg.

É necessário romper as barreiras do passado e sair do status quo, sempre em
busca da inovação.

2.6 Estratégia Genérica

PORTER (1989b, p.50-54) identifica 3 estratégias competitivas para a empresa. A
liderança em custo que objetiva ter custo mais baixo do segmento da indústria. A

diferenciação enfatiza a competição baseada nos atributos diferenciados do
produto em relação aos concorrentes e por último, foco no desenvolvimento do
nicho específico.

Para elaboração da estratégia, além de ter uma visão, missão e credos bem
definidos e claros, COLLlNS e LAZIER (1996, p. 96-105) sugerem uma avaliação
interna e externa da empresa, conforme abaixo :

Avaliação interna :

pontos fracos e fortes;
recursos da empresa;
inovações.

Avaliação externa:
setor, cliente e mercado;
tecnológico;
concorrência;
ambiente social e regulador;
macroeconomia e demografia;
internacional.

Segundo HITT, IRELAND e HOSKISSON, (2001, p. 21-26) há dois modelos que
trazem o retorno acima da média: o primeiro é o modelo da organização industrial,
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onde o ambiente externo influencia mais do que as decisões internas da empresa.
Para tanto, é importante a escolha adequada do mercado onde irá atuar. O

segundo modelo se baseia nos recursos internos da empresa, core capabilities

ditam os aspectos que a empresa desempenha melhor e o uso adequado do

recurso interno.

Ao analisar o modelo de Porter na indústria de fundição, há basicamente 2 tipos de

estratégias: diferenciação e custo.

O custo é conseqüência da produção em massa, através da economia de escala e
fruto da excelência operacional.

A diferenciação é a obtenção do preço prêmio ao prover um produto ou serviço que

tenha o valor diferente daquele produto padrão dos concorrentes, ou seja, que
tenha uma característica única.

O custo está relacionado com a estratégia operacional, estabelecimento de política
e planos para melhor uso dos recursos e que possa dar suporte a estratégia
competitiva a longo prazo da empresa. (CHASE, AQUILANO e JACOBS, 1998, p.

24)

A busca constante pela redução de custos pode colocar limites para as barreiras de
entrada. Em primeiro lugar, os custos baixos gerados pela economia de escala
podem envolver os frade-offs com outras barreiras como diferenciação. Em
segundo lugar, a mudança tecnológica pode sucatear o investimento em
instalações, caso não haja uma flexibilidade para adequação às novidades. E por
último, o esforço pela economia de escala com tecnologia existente pode eliminar
as percepções sobre oportunidades no novo mercado e novas tecnologias.
(PORTER, 1989b, p.33)

Segundo CHASE, AQUILANO e JACOBS, (1998, p.25-27) há prioridades
operacionais como custo, qualidade e confiabilidade do produto, velocidade de
entrega, confiabilidade de entrega, habilidade de enfrentar as mudanças da
demanda, flexibilidade e velocidade de introdução do novo produto. Ao analisar
estas prioridades no mercado de fundição dos metais ferrosos, obtemos os
resultados conforme abaixo :
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Custo : No setor de fundição, salvo algumas fundições que fundem

componentes especiais, a maioria concorre em termos de preço, uma vez que
os fundidos passaram a ser commodities. São poucas peças que se distinguem
em termos de qualidade ou outro diferencial. Para obter o lucro, as empresas

tendem a mecanizar e automatizar, afim de aumentar a produtividade e ter
lucros através da economia de escala.

Qualidade e confiabilidade : A qualidade é sem dúvida um dos fatores

primordiais para a escolha do fornecedor, sendo a capacidade de atender as

expectativas dos clientes em forma de especificação. Seus produtos e serviços
devem atender estas especificações. As fundições sabem que sem a qualidade,

não há pedidos, portanto elas investem na obtenção dos certificados como ISO

e as que passaram a controlar a qualidade do processo, que passaram a ser

requisitos para indústria automobilística e para exportação. A confiabilidade do

produto está relacionada diretamente com a qualidade, pois os produtos com
qualidade dificilmente apresentarão defeitos e quebras.

Velocidade de entrega: Através da adoção dos sistemas como Just In Time, as
empresas tem-se preocupado em eliminar os desperdícios e reduzir os

estoques intermediários, aumentando a velocidade de entrega do produto.
Outra ferramenta bastante utilizada é o sistema Kanban, que fornece o produto
na hora certa e quantidade certa através do controle pelo cartão. É importante
ressaltar que a produção das partes e subconjuntos são "puxadas" pelo produto
principal e não empurrado para a linha de montagem. Além destes sistemas
produtivos, hoje, a logística está bastante desenvolvida, com vários processos
de monitoramento e sistemas de otimização de entrega como milk run. A
introdução da tecnologia de informação facilitou o controle do fluxo das
informações e dos produtos, acarretando na melhoria do atendimento ao cliente
e redução de custos logísticos

Confiabilidade de entrega: Conforme citado acima, a evolução da logística
aumentou a eficiência em termos de velocidade e de confiabilidade de entrega.
Os compradores geralmente possuem de 2 a 3 fornecedores qualificados, pois
na impossibilidade de um, a produção é repassada para outro fornecedor. Desta
maneira, a confiabilidade de entrega é assegurada pelo fornecedor.
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- As mudanças da demanda : É um problema típico que todas as indústrias
enfrentam, não se restringindo apenas para a indústria de fundição. Devido às

instabilidades políticas e econômicas que o país enfrenta, há uma grande
oscilação de demanda de uma hora para outra. As fundições têm procurado

manter a estrutura da empresa bem enxuta, terceirizando os setores menos
relevantes como macharia e acabamento. Desta forma, o custo fixo é reduzido,
aumentando a proporção do custo variável, o que pode combater a ociosidade

da demanda.

Flexibilidade e velocidade de introdução de novo produto : É a capacidade da
indústria de fundição atender às mudanças com eficiência e eficácia. A

produção "puxada" exige que a linha de produção tenha uma variedade de
produtos, sem ter o estoque intermediário. No caso das fundições, os
equipamentos estão aptos para adequar a flexibilidade de produção, com
rápidas trocas e setup de ferramental. A velocidade de introdução do novo

produto está associada com a flexibilidade operacional, com os investimentos
em pesquisa e desenvolvimento. Após constatar as mudanças das tendências
do mercado e a procura por um novo produto, as fundições precisam elaborar

rapidamente os modelos para colocá-los na produção para obtenção de

protótipos. Como os investimentos em instalações e equipamentos são altos,
não há uma linha somente para atender aos testes e protótipos. É necessário

planejar simultaneamente para atender a produção e testar os protótipos.

Na parte de custo, foi dito que o custo baixo só se consegue com a economia de
escala, com alta produtividade. Segundo CHASE, AQUILANO e JACOBS (1998,

p.39), a produtividade é definida como:

Produtividade = Saída = Bens ou serviços produzidos
Entrada Todos recursos usados

A produtividade é uma medida relativa. Geralmente a indústria de fundição utiliza
produção mensal dividido por número de funcionários para a realização de
benchmarking com outras fundições para observar se a taxa de produtividade está
na faixa do mercado ou não. Convém lembrar que a produtividade varia com o tipo
de metal, tipo do processo de fabricação e tipo do equipamento utilizado.
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Benchmarking é um princípio de comparação da medida de desempenho em
relação aos concorrentes. Como medidas de desempenho, podemos citar
qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo.

Através de benchmarking, uma empresa poderá observar a sua situação no
mercado em que concorre, e analisar o seu posicionamento, comparando os
pontos forte e fracos em relação aos concorrentes. Através da análise dos pontos
fortes ou fracos, a empresa poderá melhorar o seu produto ou serviço. Para ganhar
a clientela, basta ser um pouco melhor que os concorrentes e não precisa ser
extremamente qualificado para ganhar a concorrência.

A estratégia do uso de benchmarking é quando a empresa é seguidor de líder do
mercado. O objetivo é equiparar com o líder, copiando as características, ou seja,
best practices do líder. Quando a empresa já está na liderança, é preciso ser
inovativo e estar sempre na posição de vanguarda.

Sempre haverá um trade-off entre performance e o custo. Por exemplo, é difícil
associar um fundido de altíssima qualidade com preço baixo. O fundido de alta
qualidade sempre custará mais caro do que o fundido de baixa qualidade.

Há sistemas que objetivam associar estes trade-offs. Eles são denominados de
flexible manufacturing systems (FMS) e seu objetivo é eliminar o trade-off de baixo
custo com a variedade de produto das tecnologias tradicionais de manufatura.
(HITT, IRELAND e HOSKISSON, 2001, p. 173)

Há uma mudança de valorização dos recursos nos tempos atuais. Antigamente, os
ativos consistiam somente dos recursos tangíveis, representados por instalações,
equipamentos, imóveis e outros ativos quantificáveis, porém, atualmente os
recursos intangíveis ganham maior destaque por gerar uma vantagem competitiva
sustentável e que possam ser alavancados através do uso desta vantagem. (HITT,
IRELAND e HOSKISSON, 2001, p. 107-108)

Os recursos intangíveis são representados essencialmente pela capacidade das
pessoas, o que é chamado de capital intelectual. O capital intelectual é o conjunto
de sabedorias, know-how e informações.
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Os pedidos devem ser colocados para fornecedores qualificados e para isso há
dois tipos de classificação para o pedido: (CHASE, AQUILANO e JACOBS, 1998,
p.29)

Os ganhadores de pedidos: possuem os critérios que diferenciam o produto ou
serviço em relação aos seus concorrentes como custo, qualidade e
confiabilidade do produto;

Os qualificadores de pedidos : possuem os critérios que possam ser
considerados como fornecedores qualificados para compra do produto ou do
serviço;

No setor de fundição, os fundidos são considerados commodities. Podemos
considerar que os qualificadores de pedidos são aqueles que possuem a
consistência na entrega e qualidade. E os ganhadores de pedido são geralmente
aqueles que oferecem os preços mais baixos.

2.7 Análise do Ambiente Industrial

Segundo PORTER (1989a, p.1), a primeira estratégia competitiva é o grau de
atratividade de uma indústria que seja rentável e sustentável a longo prazo e a
segunda é a posição da empresa dentro desta indústria.

Para definir a estratégia genérica de uma indústria, em primeiro lugar, é necessário
conhecer o mercado, seu posicionamento e os concorrentes. A análise é feita
baseada nas 5 forças competitivas de Porter : novos entrantes, produtos
substitutos, concorrentes, clientes e fornecedores (PORTER, 1989a, p. 4)

Novos entrantes : Quando o mercado em que atua é ineficiente e há oportunidades
de crescimento, sempre haverá novos entrantes. A indústria de fundição é uma
indústria madura e apresenta perspectivas de declínio, não atraindo a atenção de
muitos investidores. Além da falta de atratividade do mercado, o investimento para
criação da nova fundição é enorme e o retorno é lento. A entrada no mercado é
geralmente feita através da verticalização do processo, onde os fundidos passam a
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ser parte da cadeia de abastecimento, como por exemplo, indústria de autopeças.
A barreira para novos entrantes serão a qualidade e o custo, pois as fundições
existentes possuem know how dos processos, obtendo melhores qualidades a
custos menores.

Produtos substitutos : Conforme foi citado nos tópicos anteriores, existem as
ameaças dos produtos substitutos, como é o caso do alumínio, magnésio, plástico
e resina. Para evitar surpresas desagradáveis, o setor de fundição de ferro deverá
estar sempre inovando tecnologicamente para obter vantagens sobre estes
componentes, principalmente em termos de peso e custo.

Fornecedores: Devido às incertezas da economia nacional, sempre existe o risco
da indústria de fundição perder a competitividade no mercado, por preço do ferro
ou da sucata oscilar de acordo com a demanda. Felizmente, quase que a totalidade
dos insumos é obtido no mercado interno e o preço não oscila em relação ao dólar.
O mesmo fato não pode ser citado em relação à sucata industrial, onde sua oferta
depende mais do nível da produtividade industrial dos metais ferrosos.

Concorrentes : Com o surgimento dos produtos substitutos feitos de outros
materiais como alumínio e magnésio, e outros processos como usinagem,
estampagem, forjaria, etc., além dos concorrentes do próprio setor de fundição,
passam a surgir outros concorrentes dos diversos setores de conformação
mecânica e de outras matérias primas. A concorrência se torna acirrada, uma vez
que os fundidos passam a ser "commodities" e praticamente aquele que tiver preço
inferior dentro do padrão de qualidade leva o pedido.

Clientes: Uma vez que a metade da produção dos fundidos ferrosos é destinada
para a indústria automobilística, a influência desta na indústria de fundição é
grande, especialmente nos custos. O poder de barganha dos clientes é grande e os
preços são achatados para atendê-los, pois há excesso de capacidade na indústria
de fundição

Através desta pequena análise do mercado de fundição, podemos observar que há
pouca atratividade para novos entrantes, muita concorrência entre as fundições e
os clientes passam a ditar as regras do mercado devido a oferta ser superior a
demanda do produto.
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Conforme citado anteriormente, as barreiras de entrada na indústria de fundição

são : o alto investimento em equipamentos, que está associado com a produção
em escala e a curva de experiência.

Por outro lado, existem também as barreiras de saída que são altas, constituído
pelos ativos específicos como equipamentos das plantas industriais e pelo custos
trabalhistas pelo fechamento da empresa.

Em termos de lucro, a melhor opção é aquela que apresenta altas barreiras de
entrada e baixas barreiras de saída. Pois, o mercado é protegido na hora de entrar
e os concorrentes malsucedidos terão mais facilidade de sair. (PORTER, 1989b,

p.39)

É curioso observar que quem aproveitou mais as mudanças do setor são os recém

chegados, ou seja, os novos entrantes. (HAMEL, 2000, p.11-12). Eles foram
capazes de romper com as tradições e as culturas do passado por serem novos na

área, trazendo a inovação descontínua.

Sem dúvida, a inovação descontínua é uma ameaça para a própria existência do

setor, pois coloca em risco toda a infraestrutura das instalações e do conhecimento
sobre os processos, tomando-os obsoletos. Por exemplo, no dia em que o carro
elétrico for viável com autonomia bastante elevada, rápida carga de bateria e
baterias leves, coloca-se em risco toda a estrutura da indústria automobilística.

Para evitar uma disputa acirrada, é preciso diferenciar o produto para que a peça
tenha um preço prêmio, valioso e que traga benefício para o comprador (PORTER,

1989a, p. 113)

A estratégia de diferenciação tem como base oferecer o valor singular ao
comprador que resulta em satisfação de critério de uso ou de sinalização (PORTER,

1989a, p. 138)

A tecnologia passa a assumir um papel importante na vantagem competitiva na
determinação do custo e na diferenciação (PORTER, 1989a, p. 157).
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Para a escolha da tecnologia, por mais que ela seja dominante, é baseada em três

dimensões: (SLACK, 1992, p. 116)

Tamanho: representada pela escala e capacidade;
Grau de automação: equilíbrio entre o capital e a mão-de-obra;
Grau de integração: integração com outros equipamentos.

A decisão da implantação de novas tecnologias passa a ser uma decisão
estratégica, pois afeta a competitividade e o desempenho da empresa. A decisão é
irreversível pelo tamanho do investimento e envolvimento organizacional e a
necessidade de gerenciar a mudança devido a descontinuidade da tecnologia

anterior. (PEDROSO, 1999, p. 62)

A abordagem da decisão de adoção das novas tecnologias depende basicamente

de dois movimentos: marketing pull e technological push. (LANBIN, 2000, p. 11 -
39)

No marketing pull ou marketing oriented, os consumidores ditam suas
necessidades e o mercado tenta atender estas necessidades. Para isso, a indústria
deverá sempre estar atenta com as percepções de valores e das necessidades dos
clientes para satisfazê-los.

Ao contrário do marketing pull, onde os clientes puxam os produtos a partir da sua
necessidade, em technological push, a nova tecnologia traz a melhoria da
qualidade de vida dos clientes, ou seja, a indústria empurra o produto aos seus
clientes. É o caso do Walkman da Sony, onde a nova tecnologia e idéia lançaram
um tocador de fita portátil que possa ser levada em qualquer lugar.

Como a vida útil dos equipamentos de fundição é longa, durando em média de 10 a
15 anos, o conceito básico e a funcionalidade dos equipamentos não se alterou
durante os últimos anos. Para alavancar a venda, eles tentam incorporar as novas
funções, as facilidades de manuseio operacional e principalmente o aumento da
acuracidade dimensional que garanta a qualidade final do produto. Desta forma,
tentam reduzir o ciclo de renovação do equipamento para até 10 anos.

Quanto à obtenção da vantagem competitiva dentro da indústria, devem ser
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consideradas 2 estratégias cruciais : onde competir dentro da indústria e foco no
segmento que seja sustentável, que tenha barreiras para entrada de outros players.

(PORTER, 1989a, p. 213)

o tamanho e o crescimento de um segmento são importantes para a escolha de
onde competir e têm o impacto sobre a atratividade estrutural da indústria.
(PORTER, 1989a, p. 236)

2.8 Diversificação

Segundo PRAHALAD e HAMEL (1990), há três critérios essenciais para definir a
competência: oferecer benefícios aos consumidores, ser difícil de imitar e poder
acessar diferentes mercados.

De acordo com FLEURY (2001, p. 24), há 3 tipos de estratégia para competir no
mercado:

excelência operacional, com base no custo;
inovação do produto;
orientação para o serviço com ênfase na satisfação do cliente e antecipação
das suas necessidades.

A vantagem competitiva se baseia em capacidade e core competence de ter um
serviço ou produto que tenha valor, singularidade, que não possa ser substituído e
imitável. Estas capacidades devem ter valor, raro, custoso para ser imitado e não
substituível. (HITT, IRELAND e HOSKISSON, 2001, p. 115-117)

Para se obter uma vantagem competitiva, é necessário que as empresas invistam
nos recursos humanos, especialmente no desenvolvimento de novos talentos.
Afinal, são as pessoas que constituem a empresa e seu sucesso.

Segundo EDVINSSON e MALONE (1998, p. 3-4), a inteligência humana e os
recursos intelectuais são os ativos mais valiosos de qualquer empresa e que esses
recursos intangíveis constituem o capital intelectual.
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o capital intelectual que na forma contábil apresenta valor nulo ou insignificante na

forma de goodwill, possui basicamente duas formas : (EDVINSSON e MALONE,

1998, p. 9-10)

Capital humano, representado por conhecimentos, know how, experiência e

poder de inovação, assim como valor, cultura e filosofia da empresa;

Capital estrutural: capacidade organizacional que auxilia na produtividade dos
empregados como computadores, patentes, banco de dados, etc. Também

inclui os clientes e seu relacionamento.

Capital intelectual = capital humano + capital estrutural

Uma combinação adequada entre os recursos físicos e humanos de uma empresa
gera um diferencial competitivo em relação à concorrência, que é sustentável a

longo prazo.

Dentro da indústria de fundição, a core competence varia de uma fundição para
outra, sobre o que ela sabe fazer de melhor. Por exemplo, esta classificação pode
ser pela escolha da matéria prima dos fundidos, como ferro cinzento, nodular e aço.
Dificilmente há uma fundição que funde aço e ferro cinzento, simultaneamente, e

muito menos ferro com alumínio. Cada uma se especializou em fundir um
determinado tipo de material.

Convém lembrar que para minimizar o risco e aumentar as chances de sucesso, a
diversificação deve ocorrer em torno do seu core capability, ou seja, o que a
empresa sabe fazer de melhor. Por exemplo, um dos fornecedores de
equipamentos de fundição diversificou os riscos baseado em seu core capability
que é o misturador. Esta empresa sabe manufaturar melhor o misturador do que
seus concorrentes e os produtos são diferenciados.

o que ela diversificou foi apenas seu mix de produto para vários segmentos do
mercado além da fundição como segmentos de piso, revestimento, cerâmico,
refratário e vidro. Desta maneira, a crise de um setor é compensada pelo
crescimento do outro setor, minimizando os riscos da dependência de apenas um

setor.
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Esta diversificação dos setores permite o luxo de não competir apenas em preço,
mas pela qualidade do produto e sua diferenciação, por não depender apenas de
um setor, o que fortalece a situação financeira da empresa.

Muitas empresas que competem em preço por estarem posicionados apenas num
determinado mercado, às vezes optam por pegar o pedido, somente para pagar as
dívidas atrasadas, o que piora ainda mais a situação financeira, aumentando as

dívidas como uma bola de neve.

Para as fundições seria bastante conveniente e seguro, se puder diversificar a
cartela dos clientes, sendo que nenhum deles ultrapasse mais que 5% da receita
total, pois o risco de quebrar é grande, caso dependa quase que totalmente de um

cliente.

Além da diversificação pelo segmento do mercado, há a diversificação segundo a
região e a internacionalização do mercado. Para as empresas fornecedoras, é
interessante ter uma filial que possa abastecer o mercado doméstico daquele país.

O risco é minimizado ao operar em diversos países, pois as taxas de

crescimentos do mercado em diversos países são diferentes.

A taxa de crescimento do setor de fundição na Europa, nos Estados Unidos e no
Japão são negativos, enquanto que nos países subdesenvolvidos com população
demográfica crescente como índia e China, apresentam crescimento positivo.
Assim como as crises atuais da América Latina que afetaram praticamente todos
os países latino americanos com perspectiva negativa de crescimento do mercado
de manufatura, não afeta os países asiáticos pela distância e pelo menor laço de
dependência econômica destes países com os países latino americanos.

2.9 Satisfação e Valor do Cliente

KOTLER (2000, p. 56) define o valor entregue ao cliente como a diferença do valor
total e o custo total. O valor total é representado pelos benefícios de um produto ou
serviço oferecido ao consumidor e o custo total é o custo incorrido para aquisição
do produto ou serviço.
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De maneira similar, o termo satisfação é definido pelo KOTLER (2000, p. 58) como
prazer ou desapontamento de um produto ou serviço diante das expectativas do
cliente.

o valor e a satisfação são cognitivos, pois depende da percepção do cliente. Pode
ser que o produto ou o serviço satisfaça um determinado cliente, porém, não ao
outro cliente. É difícil ter um manual dizendo como satisfazer um cliente, pois cada

caso é diferente. Mas, com o intuito de satisfazê-lo, o que poderia ser feito é ter um
produto ou serviço mais ou menos padronizado e customizar de acordo com as
necessidades do cliente. Um bom exemplo é o automóvel que possui um modelo
padronizado, porém, os clientes adquirem os acessórios como direção hidráulica,
ar condicionado, limpador traseiro, etc., de acordo com as suas necessidades.

Segundo ALBRECHT (1994, p. 63)., há uma infraestrutura para criação de valores

pela empresa aos clientes, denominado pacote de valor para o cliente nas
seguintes dimensões: ambiental, sensorial, interpessoal, de procedimento, de
entrega, de informações e financeiro. A captação de valor pelos clientes é baseada

nestas dimensões e as empresas tentam diferenciar dos seus concorrentes para

ampliar a fatia do mercado.

Conforme MALHOTRA (2001, p. 44), o maior objetivo do marketing é identificar a
satisfação e as necessidades dos clientes. Muitas vezes, os clientes ajudam na
criação de um serviço ou de um produto, expondo suas necessidades. Eles são
co-criadores, provendo o retomo em tempo real sobre suas necessidades num
ciclo contínuo de adaptação e experimentação. (HAMEL, 2000, p. 27)

É importante ter em mente que os critérios de valor e de satisfação alteram com o
decorrer do tempo. Portanto, os fornecedores de serviço ou produto devem estar
sempre pesquisando esta alteração e tomar flexível para atender a necessidade
dos clientes.

Convém lembrar de que a satisfação do cliente é o elemento central do market
orientation (LANBIN, 2000, p. 65). Como vamos observar posteriormente, os
fabricantes dos equipamentos de fundição procuram satisfazer os consumidores de
seus equipamentos, realizando as pesquisas no mercado e atender as tendências
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da mudança de preferência deles. A satisfação é um dos motivos que leva o
consumidor a continuar adquirindo o produto, gerando a fidelidade à marca.

De acordo com KOTLER (2000, p. 308), há hierarquia de valores para os clientes:
básico, esperado, desejado e inesperado.

Básico : são componentes de valor básico que o cliente exige para estar no

negócio;

Esperado : são os componentes de valor que os clientes esperam ter num

produto ou serviço;

Desejado: São componentes de valor que os clientes gostariam de ter, porém,

não são necessariamente esperados. Seria o primeiro nível de diferenciação

em relação aos concorrentes;

Inesperado: são componentes de valor que estão além das expectativas e dos

desejos do cliente.

o Ideal é oferecer um serviço ou produto inesperado, satisfazendo plenamente o

cliente e indo além da expectativa deste, porém, esta fase envolve muito custo. A
meta é atingir um ponto de equilíbrio entre a satisfação do cliente e o custo de

oferta desta satisfação.

A oferta da satisfação ao cliente é imprescindível para sua retenção, porém,
devemos estar cientes de que os clientes vão se tornando cada vez mais exigentes
e exigindo o nível de satisfação maior.

A retenção do cliente é importante, pois a conquista de novos clientes chega a
custar até 5 vezes mais do que reter um cliente. (KOTLER, 2000, p. 71) É
importante observar que os clientes que foram tratados bem com rapidez se
tornam clientes cativos. Como todo ser humano está sujeito aos erros, o mais
importante é consertar o erro e solucionar o problema do cliente com velocidade.

Além da distinção entre o serviço e o produto, a empresa deverá pensar em
oferecer o valor para o cliente. Atualmente, na indústria, é difícil distinguir a divisão
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entre o serviço e a manufatura. O que importa é a percepção total do valor pelo
cliente. (ALBRECHT, 1994, p. 125-128)

Para descoberta do modelo de valor dos clientes, é necessário realizar uma
investigação e pesquisa do mercado junto com os clientes para não confiar apenas
nos instintos e nas percepções do fornecedor. Essas interpretações errôneas
causam distorções maiores ao serem implementados os programas de qualidade e
outros movimentos organizacionais, muitas vezes fracassando por não apresentar
real necessidade e não atender as expectativa dos clientes. (ALBRECHT, 1994, p.
129)

Para traçar realmente o que os clientes desejam obter, é necessário questionar, o
que eles querem comprar, que significa o valor para eles, qual é o negócio que
possa atendê-los. (PETER, 1964, p.882-88)

No setor de fundição, cada vez está mais difícil buscar as características e os
atributos que adicionam maior valor aos clientes. Por ser um setor que vem
praticando os mesmos processos de fabricação e materiais para obtenção dos
fundidos, cada vez mais se nota a similaridade entre uma fundição e outra, em
termos de qualidade e de preço. Porém, não podemos desprezar a opinião dos
clientes e saber as necessidades atuais e futuras em busca da excelência em
qualidade e operacional.

2.10 Inovação

Segundo LANBIN (2000, p. 462), a inovação tem um importante papel estratégico.
A introdução de novos produtos apresentam riscos e complexidades na tomada de
decisão, porém apresenta uma importância vital para o desenvolvimento e a
sobrevivência da empresa.

A liderança tecnológica é sustentável quando os concorrentes não possuem
condições de copiar a tecnologia ou de inovar mais rápido do que os concorrentes.
(PORTER, 1989a, p. 169)

A inovação altera as necessidades do consumidor, criando novas necessidades,
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novos meios de satisfazer as necessidades, novos conceitos de valor que
satisfaçam os consumidores. (PETER, 1964, p. 87)

o símbolo da era industrial era a melhoria contínua, porém, na era da revolução
passa a ser inovação não linear. O conhecimento não produzirá a nova riqueza,
mas sim o insight das oportunidades para inovações descontínuas. (HAMEL, 2000,

p. 13)

A inovação não consiste apenas na criação de um produto tecnicamente melhor,
mas principalmente na criação de um novo modelo de negócio. A inovação do
conceito de negócio consiste em imaginar conceito de negócio drasticamente
diferente em relação ao existente. (HAMEL, 2000, p.65)

Para sair da mesmice dos conceitos e da cultura passada, é necessário
desconectar das crenças ortodoxas, aprender a ver de forma diferente e ser
diferente. (HAMEL, 2000, p.120) Quando segue o concorrente, seu produto vira um
commodíty e passa a disputar em preço mais baixo e não pela diferenciação do

produto.

De acordo com CHESBROUGH e TEECE (1996, p.67), há dois tipos de inovação:
a primeira é autônoma, isto é, independe das outras inovações como o caso do
turbocompressor que aumenta a potência do veículo, sem que haja uma alteração
no desígn do motor. A segunda é sistêmica, onde os benefícios de uma inovação é
a conjuntura das outras inovações, como o caso das câmeras Polaroid, que foram
necessárias inventar ambas as tecnologias, uma nova tecnologia de filme
instantânea e uma outra de nova máquina.

Geralmente, os inovadores são recompensados por imensos lucros por ser
pioneiro e pela curva de aprendizagem, estar na frente dos seus concorrentes. É
necessário observar bem o ambiente externo, pois, a maioria das inovações
provém fora das fronteiras da organização (HAMEL, 2000, p.238)

Segundo CHASE, AQUILANO e JACOBS (1998, p.446), a curva de aprendizagem
é definida como a linha que relaciona o tempo de produção da unidade com o
número cumulativo de unidades produzidas.
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Outra definição segundo MINTZBERG, AHLSTRAND e LAMPEL (2000, p.79),
sugere que a primeira empresa a entrar no mercado novo, pode aumentar o
volume de produção e ter vantagens de custo sobre seus concorrentes pela
aquisição da experiência.

É ideal que a curva de aprendizagem ocorra de duas maneiras : uma através da
aprendizagem individual, com a experiência e aumento da eficiência através dos

processos repetitivos e outra através da aprendizagem organizacional, com
melhorias administrativas e com equipamentos. (CHASE, AQUILANO e JACOBS,
1998, p.446)

De acordo com CHASE, AQUILANO e JACOBS (1998, p.446-447), a teoria da

curva de aprendizagem é baseada nas seguintes hipóteses :

O tempo de trabalho requerido é cada vez menor;

O tempo unitário decresce em taxas decrescentes;
A redução de tempo segue os padrões previsíveis.

Em outras palavras, a curva de aprendizagem relata que quanto mais cedo a
empresa adotar as inovações nos produtos ou nos conceitos de negócio ao realizar
tarefas repetitivas e as experiências, reduzem-se drasticamente o tempo unitário
de produção. Consequentemente, a empresa obtém uma vantagem competitiva em
termos de custo. O fato é bastante observado nas indústrias em geral, onde ao
introduzir o protótipo, geralmente o tempo de produção unitário na linha piloto é
enorme, pois passa por vários experimentos. Quando consegue produzir em
grande escala, o tempo é bastante reduzido pela experiência dos operários e pela
melhoria dos processos de fabricação.

Porém, há limitações da curva de aprendizagem para ser uma barreira de entrada
dos novos concorrentes: (PORTER, 1989b, p.33-34)

Inovação tecnológica que anula a experiência obtida nos processos e na
fabricação do produto, sendo necessária a criação de uma nova curva de
aprendizagem;
Tradeoff das barreiras de entrada como economia de escala e a diferenciação
do produto;
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A busca pela redução do custo pode impedir de enxergar as oportunidades em
outros mercados e em novas tecnologias.

As barreiras da "velha economia" como, any time, any place e no matter, podem
eliminar as restrições dos recursos tempo, espaço e matéria. Estas três barreiras

podem ser eliminadas através da inovação tecnológica.

Any time : Para ganhar a competitividade, há a tendência de atender as
necessidades dos clientes em tempo real, isto é, os clientes estão exigindo menor
tempo de entrega dos produtos ou serviços e a confiabilidade desta entrega. Por
exemplo, as montadoras de automóveis estão reduzindo cada vez mais o lead time
de manufatura, desta forma tenta fabricar os automóveis sob encomenda. Outro
ponto importante sobre esta perspectiva é a mudança sofrida pelas organizações

que deixaram de ser estáticas e reorganizaram periodicamente para se tomarem
organizações dinâmicas que se adaptam às mudanças do ambiente externo em
tempo real.

Any place : Em termos de espaço, nota-se a redução do tamanho dos produtos,

tornando-os compactos e portáteis. É o caso dos notebooks que hoje são
compactos e podem ser carregados e utilizados em qualquer lugar. Uma década
atrás, isso não era possível. Outro caso é o telefone celular. Com isso há um

vínculo mais fechado entre o cliente e o mercado. Além disso a abordagem deixa
de ser ortodoxa, com foco nos detalhes, para ser holística e abrangente, de forma
que passe a enxergar a organização como um todo.

No matter: Em termos de matéria, há mudança dos meios de matéria, embora o
seu valor e uso permaneçam os mesmos. É o caso do dinheiro, que hoje, não há
necessidade de portar a moeda para completar a transação econômica, pois
podem ser utilizados cartões de crédito ou smart cards. Também há uma
valorização intangível do produto. Não basta o produto ser bom em termos
tangíveis, mas o cliente está valorizando cada vez mais o fator intangível que pode
agregar o maior valor. Por exemplo, podemos citar o caso dos equipamentos de
fundição, onde os clientes passam a valorizar mais os serviços de
acompanhamento técnico como manutenção preventiva e rápido atendimento em
caso de quebra do que simples desconto na aquisição do equipamento.

46



COLLlNS e LAZIER (1996) cita uma publicação do ROBINSON e FORNELL onde
analisa a participação média do mercado entre os inovadores e seus seguidores, a

partir de uma amostra de 1.853 empresas, conforme abaixo:

Bens de Consumo Bens industriais
Pioneiros 29% 29%
Seguidores iniciais 17% 21%
Seguidores tardios 12% 15%

Fonte: ROBINSON, W.T., FORNELL, C., Journal of Marketing Research, agosto,

1985

A pesquisa demonstra que nem todo inovador consegue dominar o mercado e
muitas vezes os seguidores iniciais são os que dominam o mercado, através dos

melhores processos de marketing e dos canais de distribuição.

Um bom exemplo é o sistema de videocassete Betamax x VHS. A Sony foi pioneiro
no lançamento do videocassete com seu sistema Betamax. Este sistema era

tecnicamente superior ao seu rival VHS. Porém, quem dominou o mercado foi o
VHS, através da muita disponibilidade de software, ou seja, as fitas com
diversidade de filmes a preços bastante acessíveis. A dominância do mercado pelo
sistema VHS, fez com que a Sony retirasse o seu produto Betamax do mercado.

Os inovadores provêm benefícios por serem pioneiros, porém, a estratégia de ser
pioneiro não é suficiente. É necessário atuar bem e ser melhor para criar uma
vantagem competitiva e sustentável a longo prazo. (COLLlNS e LAZIER, 1996,

p.118)

Quando se fala em inovação ou mudanças, sempre haverá resistência interna para
qualquer alteração. Muitas vezes as pessoas ficam avessas aos riscos
provenientes da alteração, ansiedade de adequar à nova organização e medo de

perder o poder ou até o emprego com as mudanças.

Esta resistência é absolutamente normal e é saudável. Quando não há resistência,
desconfiamos se realmente as mudanças valem a pena. Segundo HERNANDEZ e
CALDAS (2001, p.31), a resistência é caracterizada por ser circunstancial,
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inevitável, nociva à organização, comportamento natural dos humanos,
comportamento exigido dos empregado e fenômeno de massa.

2.11 Qualidade

A qualidade é definida como os atributos e as características de um produto ou
serviço que satisfaça as necessidades do cliente. (KOTLER, 2000, p.79)

Na década de 80, a qualidade passa a ser um dos fatores responsáveis pelo
sucesso da empresa. Juntamente com a qualidade, surgiu a nova filosofia de
eliminar os desperdícios e produzir apenas o que precisa, na hora certa. Esta

filosofia é a característica básica do sistema Just In Time (JIT), que eliminou não
apenas os desperdícios, mas reduziu drasticamente os estoques, ou seja,

aumentou o capital de giro.

Outra vantagem da adoção de JIT é o fato de reduzir o inventário de forma que
passa a enxergar os problemas de produtividade como refugos, estoques
intermediários, capacidade de cada equipamento e gargalos na linha de produção.
Desta forma, é possível aumentar a eficiência da produção com o controle de

inventário.

JIT associado com Total Quality Control (TQC) que detecta as causas dos defeitos
da produção e conseqüente eliminação, trouxera melhorias significativas na

qualidade dos produtos.

Os processos estatísticos melhoraram muito na detecção dos problemas, sua
correção e aprimoramento constante do processo pela melhoria contínua (Kaizen).
Estes processos estatísticos como controle estatístico de qualidade (CEQ) e
controle estatístico de processo (CEP) difundiram rapidamente entre as
montadoras com o objetivo de reduzir os refugos e melhorar a qualidade.
Infelizmente, no setor de fundição, o processo é pouco aplicado, conforme foi
citado numa pesquisa em 1999, de que a taxa de aderência é de 35%. (PERFIL,
FS, julho/1999 p.42)

Nesta mesma época, houve outros conceitos importantes para garantia da
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qualidade como qualidade na fonte, que tenta assegurar a qualidade numa
determinada etapa, antes que o defeito seja detectado nos processos posteriores,
reduzindo desta forma o custo e o tempo com possíveis refugos. O objetivo final da
qualidade na fonte é a obtenção de defeito zero. Na indústria de fundição, este
conceito é bastante importante, pois os fundidos consistem em primeira etapa de
transformação da matéria prima em peças, que posteriormente serão usinadas.
Porém, na prática, a qualidade de todos os fundidos não são conferidos por gerar
custos de inspeção e por não disponibilizar equipamentos sofisticados como raio X.
Salvo alguns fundidos específicos como aqueles destinados à indústria
aeroespacial que são 100% inspecionados, os fundidos comuns são inspecionados
aleatoriamente a partir da sua amostragem, não sendo assegurada a qualidade
total.

Outra dificuldade do setor de fundição é o monitoramento das diversas variáveis
como umidade da areia, resistência à compressão da areia, permeabilidade da
areia, composição química do metal, da temperatura do fomo, etc., para obtenção
do fundido. Por exemplo, o controle de areia é essencial para obtenção dos moldes
com acuracidade dimensional.

O uso da areia verde é sem dúvida um processo mais barato para obtenção do
fundido, a deficiência da baixa acuracidade dimensional vem sendo contornada
através do avanço tecnológico com modernas máquinas de moldagem.

A areia é geralmente preparada por misturadores do tipo batch e cada batch
apresenta pequena variação da propriedade de areia. Quando o molde é feito e
depois vazado, o defeito é geralmente descoberto após a desmoldagem. A
detecção do defeito em tempo real é muito difícil e é um dos desafios do processo
de fundição.

Na parte de controle de areia, ainda se vê poucas fundições com equipamentos
adequados para o teste de areia. Infelizmente, os administradores enxergam o
investimento dos equipamentos de teste como "despesas" e não como
investimentos que possam reduzir os refugos e melhorar a qualidade. Não têm a
visão de que o melhor controle de qualidade da areia traz muito mais benefícios do
que desperdiçar as peças como refugos. Além da falta dos equipamentos de teste,
geralmente não há pessoa adequada para efetuar a análise e o teste. O mais
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importante é a interpretação do resultado do teste e as melhorias que devem ser
aplicadas na areia.

o controle de areia se torna mais difícil ainda, quando uma única central de
preparação de areia precisa abastecer vários equipamentos com método de
moldagem diferentes como squeeze, jolt-squeeze e automáticas. Ideal seria ter um
sistema de preparação de areia para cada equipamento de moldagem diferente,
pois a característica varia muito quanto à compactabilidade, permeabilidade e
umidade da areia.

Cada fundição tem suas peculiaridades e características próprias da areia e do
processo de fabricação dos fundidos. Portanto, não existe uma fórmula única que
satisfaça a areia de todas as fundições. Dependerá muito do perfil da peça a ser
fundida, do processo de fundição utilizado, do equipamento utilizado, do tipo do
metal utilizado, etc. A escolha inadequada do equipamento não só trará o
aborrecimento, mas também os custos invisíveis como aumento dos refugos, do
sobremetal e conseqüente aumento da usinagem, das matérias primas adicionais e
maiores gastos com a energia elétrica.

Também há outros processos que visam garantir a qualidade, como seis sigma,
que consiste em limitar a tolerância de seis desvios padrões da média. Isto significa
que pela distribuição normal, 99,7% das peças estão dentro de aceitação, dentro
de ±3 sigmas. A expectativa é de obter apenas 2 peças defeituosas para cada
1.000 peças produzidas. (CHASE, AQUILANO e JACOBS, 1998, p.245-247)

A vantagem deste processo é o envolvimento de toda empresa no sentido de
assegurar a qualidade, não somente na produção, mas inicia-se desde o projeto na
engenharia, os processos na PCP e fabricação no próprio chão da fábrica, criando
uma sinergia e conscientização a respeito da importância da qualidade.

De acordo com ALBRECHT (1994, p.31), os esforços de qualidade não dependem
apenas das gestões administrativas, mas depende muito do elemento humano, os
compromissos das pessoas com a qualidade. As pessoas são fundamentais para a
obtenção da qualidade.

o mesmo autor cita também as incoerências do certificado de qualidade ISO 9000,
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cuja eficiência de documentação dos processos de trabalho permite demitir todo o
quadro de funcionários e trocar por outros funcionários novos. (ALBRECHT, 1994,
p.34). O know how competitivo de uma empresa não está nos documentos e sim,
nas pessoas que criaram os processos.

A preocupação em seguir rigorosamente o manual, inibem os trabalhadores de
criar novos processos, mais eficientes e criativos. Eles se tornam simples robôs
que seguem a seqüência de operação para manufatura de uma determinada peça.
Portanto, no ponto de vista de vários especialistas do setor, cria-se um dilema de
até que ponto deve enquadrar nas normas do manual.

As fundições cativas são na sua maioria certificados com ISO 9000 e QS, a
finalidade destas fundições é tanto atender o mercado interno, assim como o
mercado externo. Com a certificação de qualidade, consegue-se convencer melhor
os clientes no exterior, mostrando que o produto tem qualidade.

Enquanto que as pequenas e médias fundições nacionais, poucas tem a
certificação e ainda os processos de controle de qualidade são precários. Muitas
vezes, as empresas compradoras de fundidos, priorizam o preço do que a
qualidade, escolhendo o fornecedor apenas por critério de preço.

A indústria de autopeças e montadoras chegam a importar alguns fundidos, já
incorporados como parte de alguns componentes. O motivo da existência das
fundições cativas, ou verticalizadas é o fato de ter pouca confiabilidade de
qualidade e de entrega dos fornecedores. As empresas preferem fabricar
internamente do que correr o risco de variação da qualidade e estourar o prazo de
entrega. Outro motivo da verticalização é o fato do próprio fundido ser um
componente estratégico que cria uma vantagem competitiva em relação aos
concorrentes.

Muitas vezes, faltam o comprometimento por parte dos fornecedores, colocando
em risco o contrato de fornecimento. Talvez, essa falta de comprometimento não
dependa dos fornecedores em si, mas muito mais dos trabalhadores dos
fornecedores. Deverá haver uma política de incentivo, oferecendo não só o
trabalho, mas sim a dignidade, a responsabilidade de estar oferecendo um produto
de qualidade e que esses produtos são imprescindíveis para o perfeito
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funcionamento de um bem de grande utilidade social. As pessoas não se movem
pela simples situação financeira melhor, mas pela realização profissional.

o comprometimento deve ser assegurado através do incentivo e da motivação
baseado na missão da empresa e não através da motivação por medo, como
desligamento do funcionário, caso não obedeça as normas estipuladas. Além do
medo inibir as idéias criativas, causam ambientes desagradáveis, pouco produtivos
e desumanos.

GARWIN (1987, p.101) cita que Juran observou que a qualidade possa ser
entendido em termos de custos que podem ser evitados e não evitados. Os
evitados podem ser representados por defeitos e falhas do produto como
sucateamento do material, tempos gastos em retrabalho, reparo e processamento
de reclamações. Os não evitados podem ser associados com a prevenção.

Outros teólogos como Deming e Feigenaum que enfatizaram a qualidade, gerando
uma engenharia de confiabilidade, levando a melhoria em: (GARWIN, 1987, p.102)

Técnicas para redução das taxas de falhas do produto, ainda no estágio do
projeto;

Modo da falha e análise do efeito, associando as probabilidades dos pontos
fortes e fracos;

Sistema paralelo de back-up para assegurar o perfeito funcionamento em caso
da falha do subsistema;

Redução dos componentes utilizados num nível especificado de tensão.

A alta qualidade pode significar satisfação dos clientes e não apenas protegê-los
dos aborrecimentos. A qualidade pode ser considerada como uma estratégia,
gerando a vantagem competitiva. Há 8 dimensões de qualidade que servem para
análise estratégica: (GARWIN, 1987, p.103-108)

Performance: a performance é a característica primária operacional de um
determinado produto. No caso dos fundidos, performance consiste na
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capacidade de atender às especificações do cliente. Por exemplo, resistência à
tração e compressão, resistência à vibração, etc.

Característica: a característica é o aspecto apelativo de um produto ou serviço
que suplementa o funcionamento primário. No caso dos fundidos, podemos
citar sua facilidade de conformação mecânica.

Confiabilidade : a confiabilidade reflete a probabilidade de mau funcionamento
ou falha de um produto dentro do período especificado. A confiabilidade de um
fundido está associado com o controle de qualidade na fonte, como eliminação
dos refugos pelo controle rígido de areia e do metal vazado.

Conformidade: a conformidade é o grau em que o design e suas características
operacionais satisfazem os padrões estabelecidos. No caso dos fundidos, a
resistência à tração é um fator de conformidade, pois deve satisfazer os
requisitos impostos pelos clientes.

Durabilidade: a durabilidade é a medida do ciclo de vida do produto, tanto nas
dimensões técnica e econômica. Em outras palavras, a durabilidade representa
a quantidade de uso até a sua quebra e que valha a pena trocar do que
consertar. Os fundidos são geralmente expostos às muitas vibrações como uso
em autopeças e sua durabilidade é associada com a conformidade do produto,
devendo atender em média tantas horas de uso até a sua quebra.

Serviço: o serviço consiste em velocidade, cortesia e competência em caso de
reparo. Duas medidas desta dimensão são responsividade e competência
técnica. Geralmente as fundições são provedores de fundidos, ou seja, do
produto e não de serviço. Porém, há serviços que agregam o valor para o
cliente como atendimento em caso de reclamações diante da entrega das
peças não conforme.

Estética: A estética é o aspecto visual, sonoro, degustativo e oftativa de um
produto. Este fator é a reflexão individual das preferências, sendo difícil
satisfazer a todos. Os fundidos são itens funcionais e não estéticos. O uso dos
fundidos dentro do carro, por exemplo, é oculto e eles não são vistos a olho nu.
Isto é, os fundidos são escondidos debaixo da lataria dos veículos, no caso do
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automóvel. Por esta característica, os fundidos tem um acabamento rústico,

com bastante rugosidade, o que reflete um custo inferior.

Qualidade percebida: a qualidade percebida é a inferência acerca da qualidade,
em vez da própria realidade. Diante da variedade de opção do produto e seus
fornecedores, os consumidores buscam a referência no passado como a marca,
reputação da empresa e renome da empresa. A qualidade percebida dos

fundidos é baixa, por não ser um produto de uso final para os clientes e sim
apenas um componente que forma o produto final.

Entre as oito dimensões citadas acima, as mais relevantes são a conformidade e a
confiabilidade. Aqueles que conseguem explorar as oportunidades que sejam
diferenciadas em relação aos concorrentes, obterão a vantagem competitiva.

Outra dimensão importante na indústria de fundição é a dimensão custo. As
fundições que conseguirem maximizar o uso intensivo dos recursos escassos para
aumento da produtividade e obterem o custo inferior, sem dúvida terá uma fatia do
mercado maior. O que desafia a qualidade é manufaturar um produto que atenda
as necessidades básicas do consumidor com o que ele pode arcar financeiramente.

Isto é, a relação custo e beneficio.
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA

A metodologia da pesquisa é de caráter exploratória e explanatória para determinar
o tema central, que é a análise do mercado de fundição de metais ferrosos. A
análise consiste em levantar o problema, determinar as possíveis causas do
problema, o impacto da mecanização e automação no setor.

A escolha da pesquisa exploratória se baseia no ganho de insights e das idéias
com baixo custo, velocidade, flexibilidade, sendo bastante utilizado por várias
empresas por apresentar tais características (LANBIN, 2000, p.143)

Segundo MALHOTRA (2001, p.t 06), o objetivo da pesquisa explanatória é explorar
o problema e compreensão deste problema. Portanto, a pesquisa terá um caráter
qualitativo.

a) O problema detectado: Observando os dados estatísticos, a tendência de
queda da produção dos fundidos é observada mais nos países desenvolvidos
da Europa, Estados Unidos e Japão. O problema central consiste no fato do
setor ser um mercado em declínio e quais as perspectivas futuras que possam
reverter esta situação. Ao contrário do mercado mundial, percebe-se que o
mercado de fundição dos metais ferrosos no Brasil apresenta um crescimento
lento ou nulo ao longo dos últimos anos. O fato está mais relacionado com o
aumento sócio-demográfico e a transferência das fundições dos países
desenvolvidos para o Brasil.

b) As possíveis causas : Ao analisar os dados estatísticos, observa-se o
crescimento dos fundidos não ferrosos como alumínio e outras ligas,
amplamente utilizados na indústria automobilística para substituir os
componentes em ferro fundido que são mais pesados. A redução do peso dos
componentes diminui o peso do automóvel, o que traz benefícios de redução de
combustível e ganho de performance. Outra causa relevante é a questão
ambiental, onde os ferros fundidos emitem mais poluentes como partículas finas
dos grãos de areia, e gases nocivos emitidos nos processos de fusão e de
vazamento.
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c) o impacto da mecanização e automação: A inovação tecnológica sempre foi
uma vantagem competitiva sustentável a longo prazo. A análise consiste em
saber a contribuição da mecanização e automação dos processos de fabricação,
como sistema de areia e moldagem com equipamentos mais precisos para
obtenção dos fundidos de qualidade.

Para tomar uma análise coerente e consistente, a pesquisa foi elaborada

classificando o setor em 3 grupos principais:

a) Entidades e associações referentes à fundição : Associação Brasileira de
Fundição (ABIFA), Associação Brasileira de Máquinas (ABIMAQ), Associação

Brasileira de Alumínio (ABAL), Revista Fundição e Serviços e outras entidades.

b) Fábricas de fundição : Metalúrgica Dulong, Yadoya Indústria e Comércio S.A,
Komatsu do Brasil, Fundições Tupy Ltda e Lepe Indústria e Comércio Ltda.

c) Fornecedores dos equipamentos e instrumentos de medição para fundição:
CERP Representações e Serviços Técnicos Ltda, Eirich Industrial Ltda, Sinto

Brasil Produtos Limitada, Solotest Aparelhos para Mecânica do Solo Ltda.

Ao analisar o ponto de vista de cada grupo e ao fechar o círculo, podemos traçar as
perspectivas do mercado atual da fundição, analisando as necessidades das
fábricas de fundição, o que elas esperam dos fornecedores dos equipamentos de
fundição, o que os fornecedores dos equipamentos pretendem oferecer às fábricas
e finalmente as tendências do mercado em geral baseado nos dados estatísticos

fornecidos pelas entidades do setor.

A metodologia é abrangente, pois confronta a realidade expressa pela pesquisa
com as fundições, os fornecedores de equipamentos e a estatística fornecido pela
ABIFA, como dados secundários, determinando as possíveis explanações sobre as
causas das divergências.

Através da pesquisa exploratória, vamos tentar traçar as perspectivas futuras sobre
o mercado de fundição de uma forma global, explicitando as estratégias de cada

player no mercado para combater o declínio.
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4. ANÁLISE DO MERCADO DE FUNDiÇÃO BRASILEIRA

4.1 Mercado Externo

Antes de mais nada, seria interessante falar um pouco do mercado externo,
analisando os principais produtores dos fundidos. A análise do mercado externo e
interno permite traçar uma perspectiva do mercado da indústria de fundição no

mundo e o melhor entendimento das tendências futuras do setor.

4.1.1 Estados Unidos

Os Estados Unidos são um dos maiores produtores de fundidos do mundo com 15

milhões de toneladas em 1999. O setor teve mudanças devido às novas
tecnologias e novos regulamentos governamentais. O número das fundições caiu
de 6.150 estabelecimentos em 1955 para 2.900 estabelecimentos em 2000, dos

quais 1.900 fundem metais não ferrosos. Predominam estabelecimentos de
pequeno porte, 80% deles com menos de 100 empregados. O mercado de
fundições movimentou a cifra de U$29 bilhões em 1999, apesar da indústria estar
operando com 82% da sua capacidade. (KANICKI, 2001, p.72-74)

As peças fundidas ferrosas predominam a produção com mais de 70% da
produção total, alumínio com 13% e aço com 11%. A indústria automobilística é
responsável pelo maior consumo com 33%, seguida da indústria de tubulação com
15%. Observa-se a tendência de queda da produção do ferro fundido cinzento e o
aumento do ferro fundido nodular. (KANICKI, 2001, p.74-76)

Por outro lado, existe a tendência do uso de alumínio, particularmente pela
indústria automobilística. O crescimento dos fundidos de alumínio é da taxa de 4%
ao ano, com produção de 1,8 milhões de toneladas em 1999 e a perspectiva é de 3
milhões de toneladas em 2008. O alumínio tem substituído os ferros nos blocos de
motores. Hoje, aproximadamente 25% dos blocos já são de alumínio e espera-se
que o volume chegue a 55% por volta do ano 2007. (KANICKI, 2001, p.76-78)

Outro metal que apresenta um crescimento fantástico com a taxa de 15,4% anuais

57



é o magnésio, seu uso é incentivado principalmente pela indústria automobilística.
Sua produção aumentará de 64.000 toneladas em 1999 para 263.000 toneladas
em 2009. (KANICKI, 2001, p.78)

Segundo uma pesquisa elaborada com os executivos do setor, as maiores
ameaças para a indústria de fundição americana são os regulamentos
governamentais rigorosos, os fundidos importados e a falta dos trabalhadores
qualificados.

4.1.2 China

Apesar da China ser um dos países a desenvolver fundição na Antigüidade, sua
evolução foi concretizada somente no século xx. Hoje, sua produção atinge a casa
dos 11 milhões de toneladas. A estimativa grosseira mostra que na China há cerca
de 12.000 fundições, a maioria delas pequena e média, 33% delas com produção
abaixo de 30 tono I anuais. Os estabelecimentos com produção entre 5.000 e
30.000 tonoI ano representa em tomo de 53%. A concentração das fundições se
encontra no leste do país por concentrarem importantes centros industrial e
agrícola. (KANICKI, 2001, p.79)

Há dois tipos de fundições na China, a estatal e a privada. As empresas estatais já
são mecanizadas, enquanto que nas privadas ainda predominam as operações
manuais. Sua indústria apresenta excesso de capacidade de produção. A
tendência futura é diminuir o número das fundições como nos países
desenvolvidos e mecanizar. (KANICKI, 2001, p.80)

Uma evidência que demonstra o crescimento do mercado chinês é o aumento do
uso de ferro no seu mercado, pois o Brasil exportou o minério de ferro 85,4% a
mais em relação ao ano anterior em 2001, que renderam US$452,98 milhões.
(Revista Fundição & Matérias Primas, jan/fev., 2002 p.36)
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4.1.3 Europa

A Europa, representada principalmente pelos países Alemanha, França, Itália e
Grã-Bretanha, segue a tendência dos outros países, a substituição dos fundidos
ferrosos por não ferrosos. A produção dos metais não ferrosos ocupa o primeiro
lugar no mundo, com 2,5 milhões de toneladas. A maioria dos fundidos ferrosos é
absorvida pela indústria automobilística e mecânica. Entre os fundidos ferrosos,
destaca-se a produção do ferro nodular, voltada particularmente para a indústria
automobilística. Há uma tendência de redução dos fundidos de aço, voltada para
nichos especiais como equipamentos pesados, mineração e energia. (KANICKI,
2001, p.80)

Graças aos investimentos pesados na área de metais não ferrosos há 10 anos, a
produção tende a crescer mais ainda, representada principalmente pelos metais
como alumínio e magnésio que substituirão os metais ferrosos e obterão novas
aplicações.

4.1.4 Japão

A indústria de fundição japonesa se recuperou rapidamente após a Segunda
Guerra Mundial. Sua produção teve pico em 1990, quando produziu um pouco
mais de 8 milhões de toneladas, porém, sua produção vem declinando ao longo
dos últimos anos. Como causa do declínio, podemos citar a perda de
competitividade para outros países asiáticos que produzem as mesmas peças a
custos inferiores, a redução da ~emanda por apresentar baixa taxa de natalidade e
conseqüente envelhecimento da população, e a transferência das plantas da
indústria automobilística para o exterior. O envelhecimento da população tem
causado a aposentadoria dos trabalhadores experientes e como não há
atratividade do trabalho neste setor por parte dos jovens, não há renovação do
quadro de funcionários, dificultando ainda mais a sobrevivência da indústria de
fundição. (KANICKI, 2001, p.83)

As peças fundidas em ferro representam 73% da produção total dos fundidos
(1999), a maioria destinada para indústria automotiva, equipamentos mecânicos,
conexões, tubulações e equipamentos elétricos. Em 1999, sua produção foi de
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aproximadamente 6 milhões de toneladas, confirmando a tendência de declínio da
indústria. Ao contrário da indústria automobilística que mudou sua produção para o
exterior, a indústria dos equipamentos mecânicos permaneceu no país, porém, a
percentagem do uso dos fundidos não é tão significativo como a da automobilística
e não há perspectivas de renovação dos equipamentos mecânicos a longo prazo.
Estima-se que a produção da indústria de fundição caia mais ainda, ao patamar de
4 milhões de toneladas nos próximos 10 anos. (KANICKI, 2001, p.84)

4.1.5 América Latina

Os países que se destacam no mercado latino americano são Argentina, México,
Peru, Chile e Brasil. A análise do mercado brasileiro será abordada na próxima
seção.

Argentina - Atualmente há 260 fundições afiliadas na Câmara de Fundidores da
República Argentina, sendo 50 microempresas de até 5 empregados, 150
fundições pequenas de até 28 empregados, 58 fundições médias de até 300
empregados e apenas 2 fundições grandes com acima de 300 funcionários. O
setor apresenta uma crise com constantes mudanças políticas e econômicas
desde a década de 80, quando a produção atingiu 238 mil tonoem 1980, caindo
substancialmente para 118 mil tonoem 2000. A demanda é voltada principalmente
para a indústria automotiva que representa o percentual de 78% da produção. O
baixo desempenho do setor automotivo é o principal motivo para a queda da
produção na Argentina, necessitando de um incentivo governamental para reativar
e modernizar o seu parque industrial de fundição. (Revista Fundição & Matérias
Primas, jan/fev., 2002, p.15-16)

México - Há cerca de 1800 fundições no México, sendo aproximadamente 300 de
grande porte, empregando cerca de 31 mil pessoas, onde as mulheres
representam 4200. As micro e pequenas fundições predominam no mercado com
aproximadamente 75% do setor. A produtividade por homem é alta, com 62
toneladas homem/ano, devido ao alto índice de mecanização e automação. Sua
produção passou de um pouco mais de 700 mil tonoem 1995 para 1,7 milhões de
tono em 2000, com o movimento de globalização e pedidos vindos dos Estados
Unidos e da Europa, porém, houve uma queda brusca nos últimos anos, devido à
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recessão econômica dos Estados Unidos. (Revista Fundição & Matérias Primas,
jan/fev., 2002 p.16)

Peru - Os dados são escassos e estima-se que haja um pouco mais que 300
fundições, empregando de 7 a 8 mil trabalhadores, com produção anual de
aproximadamente 50 mil tono A maioria são microempresas, maior parte da
fundição peruana se localiza em Lima, baixo índice de mecanização e automação,
predominando a produção artesanal. Sua produção é voltada para o mercado
interno. (Revista Fundição & Matérias Primas, jan/fev., 2002 p.16-18)

Chile - Há cerca de 400 fundições, com faturamento total de US$194 milhões em
2000, que representa cerca de 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB), o valor é
inferior ao 5,6% do PIB em 1990. O mercado de reposição absorve 70% de toda a
produção e as exportações demandam 8% do faturamento. (Revista Fundição &

Matérias Primas, jan/fev., 2002 p.18)

4.2 Mercado Interno

O setor de peças fundidas em ferro, aço e metais não ferrosos emprega cerca de
40.000 trabalhadores, distribuídos em 1.000 empresas, sendo que 90% delas de
pequeno porte e faturou US$2,3 bilhões, em 2001. (ABIFA 2001)

O setor de fundição das ligas metálicas, metais ferrosos e não ferrosos, juntamente
com a indústria de laminados constituem insumo básico para a industrialização de
um país. Podemos citar os setores relevantes que dependem dos seus insumos :
automobilístico; construção ferroviária e naval; máquinas e implementos agrícolas;
bens de capital - máquinas e equipamentos; construção civil; infraestrutura
habitacional - energética e saneamento; siderurgia - lingoteiras e cilindros;
mineração e fabricação de cimento - corpos moedores e peças de desgaste;
petrolífera - válvulas. (ABIFA, 1986). A maior fatia da demanda dos fundidos é
voltada para o mercado interno, para os setores citados acima, com os níveis de
exportação relativamente baixos. A distribuição setorial das vendas está
demonstrada conforme figura abaixo:
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Figura 2 : Distribuição Setorial das Vendas
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Fonte: ABIFA 2002

Há um trabalho realizado em 1986 pela ABIFA sobre as perspectivas do mercado
de fundição para o ano 2000, denominado Plano Nacional de Fundição I (PNF I).
Ao analisar o trabalho, observamos que a perspectiva foi muito otimista, com os
crescimentos muito acima do que o real. O mercado não mostrou os sinais de
instalação de novas fundições no país, nem o aumento da empregabilidade
prevista no plano. O que houve é a mecanização e automação do setor,
empregando cada vez menos pessoas na fábrica, o aumento da qualidade dos
fundidos e a estagnação da produção.

A PNF I previa um salto da produção de 1,8 milhões de toneladas em 1986 para
3,6 milhões em 2000. O fato não se concretizou, pois a produção real se manteve
no mesmo patamar de 1,8 milhões de toneladas em 2000. Da mesma maneira, há
uma projeção feita pela ABIFA este ano de que a produção alcance 2,6 milhões de
toneladas em 2007, mostrando uma evolução mais realista, levando em
consideração o potencial do país em ser um grande exportador de fundidos.
(ABIFA 2002)

Ainda a maior parcela da sua produção é destinada para a indústria automobilística,
inclusive a indústria dos veículos pesados como ônibus e caminhões, e a dos
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tratores. Nos últimos 3 anos, o mercado dos fundidos automotivos sempre
consumiu número constante de fundidos, o que trouxe uma estabilidade de
fornecimento das fundições.

Recentemente, observa-se o aumento da produtividade e da produção dos cereais
e grãos no Brasil. Com o avanço da agricultura para exportação, nota-se um
aumento significativo da produção dos tratores e consequentemente o aumento
dos fundidos. Outro fator que tem motivado investimentos na agricultura é a política
econômica para expandir a oferta interna dos alimentos, tornando estável o seu
abastecimento. Ao melhorar a oferta dos alimentos, os preços tendem a estabilizar
em níveis baixos, a população passará a adquirir mais alimentos e a indústria
agrícola pode alocar os recursos para o crescimento do setor.

4.2.1 As Variáveis Macroeconômicas

Conforme observaremos a seguir, os dados estatísticos sobre a produção,
exportação, faturamento e o crescimento do setor estão intimamente relacionados
com o fator macroeconômico da economia brasileira. Por exemplo, observamos um
pico de demanda dos fundidos que coincide com o Plano Cruzado em 1986 e
conseqüente redução com as crises subsequentes. Desde a implantação do Plano
Real, houve uma estabilidade de demanda dos fundidos.

Outro fator que influencia bastante a demanda do fundido é o fator demográfico. O
crescimento demográfico associado com o aumento do poder aquisitivo terá um
impacto muito grande não apenas no mercado de fundição, mas para o mercado
de bens de capital. Hoje, há cerca de 1 automóvel para cada 9,5 habitantes no
Brasil. O número é baixo comparado com os Estados Unidos, onde há mais de 1
automóvel para cada habitante. Medidas de incentivo ao consumo, como aumento
do salário mínimo, beneficiará a maioria da população que passarão a consumir
mais bens duráveis.

Apesar da tendência de redução da produção dos fundidos ferrosos dos países
desenvolvidos, onde a população envelhece mais precocemente e o mercado está
saturado, nos países com maiores crescimentos demográficos como China, índia,
Indonésia e Turquia, a tendência é de aumento da produção.
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As ações governamentais são responsáveis pela demanda excessiva e crise no
setor, pois o mercado depende da política das infraestruturas e de insumos como
energia elétrica, carvão e minério de ferro. Qualquer aumento acima do mercado
internacional, põe em risco a competitividade das fábricas de fundição no mercado
externo.

o aumento das tarifas públicas como gás, gasolina e energia elétrica tem sua raiz
na privatização. A energia elétrica, essencial para operar os fornos de indução das
fundições, sofreu um aumento de 227,26% entre julho de 1994 e junho de 2002.
Para atrair os investidores e facilitar a venda do estatal, as tarifas foram ajustadas
ao nível internacional. (SOARES, 22/07/2002 8.5)

Esta dependência do capital externo para crescer através dos novos investimentos
aumentou a vulnerabilidade do país diante das especulações. A situação em que o
país atravessa no momento, com risco país alto, é bastante especulativo, com a
fuga do capital externo, enfraquecendo ainda mais o setor financeiro no Brasil. Por
outro lado, países como China que se manteve fechada, com poucas privatizaçães,
sofreu um impacto menor com a crise mundial.

Há um clima de incerteza e de desconfiança por parte dos investidores, quanto à
mudança repentina das regras do mercado, pela análise histórica do passado. Por
exemplo, em 2001, tivemos a escassez de energia elétrica e muitas empresas
evitaram investir nos fomos de indução, onde o consumo de energia é alta,
substituindo-os por fomos à gás. A situação é totalmente reversa do auge da oferta
da energia elétrica com a criação de várias usinas hidrelétricas: O governo
incentivou a aquisição dos fomos elétricos de indução, pois havia vantagem em
termos de custo comparados com os fornos de cubilô e à gás.

Hoje, após um ano da crise energética, já se fala em excesso da demanda da
energia. Pode-se dizer que os empresários brasileiros são avessos ao risco, e só
entram no negócio quando tiver certeza ou descobrir que todos estão andando
naquela direção. As incertezas e a impossibilidade de traçar metas e objetivos a
longo prazo tem dificultado o investimento por parte dos empresários. A
estabilidade política é sem dúvida fator importante para obtenção dos
investimentos na área de fundição.
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Outro caso da legislação governamental que causaria grande impacto na produção
dos fundidos é o programa de renovação da frota nacional, com incentivos fiscais
para substituição dos veículos com mais de 10 anos de idade. Afinal, o Brasil é a
oitava maior frota do mundo com 16,8 milhões de veículos (1999), a maioria com

idade acima dos 5 anos de uso.

Uma empresa que conseguir administrar os riscos e tiver uma visão a longo prazo,
saberá investir nas tecnologias corretas e obterá a vantagem de ser "ear/y edopter',
conseguirá dominar o mercado pela curva de aprendizagem.

4.2.2 Insumos

As fundições no Brasil gozam dos benefícios de obterem quase a totalidade dos

seus insumos no mercado interno, evitando a dependência dos insumos
importados, como é o caso do ferro gusa, sucatas, ferro-ligas, aglomerantes e
areias. Esta independência em termos de insumos colabora para a estabilidade
dos preços dos fundidos e aumenta a competitividade do setor.

Entre as regiões produtoras de insumos para fundição no Brasil, podemos

destacar:

Minério de Ferro (Segundo produtor mundial)
Quadrilátero Ferrífero (MG)
Serra do Carajás (PA)
Maciço Urucum (MS)

Minério de Manganês
Serra do Navio (Amapá)
Maciço de Urucum (MS)
Jazidas de MG

I'

Minério de Cobre
Serra do Carajás (PA)
Caçapava do Sul (RS)
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Santo Amaro e Jaguari (BA)

Minério de Alumínio

Poço de Caldas e Ouro Preto (MG)
Oriximiná (PA)

Bentonita

- Paraíba

Ferro liga, utilizada nas peças de ferro e aço fundido, foi produzida cerca de 762 mil
toneladas, em 1999, sendo exportada 55,6% do total produzido. O alumínio foi
produzido cerca de 1.132 mil toneladas, em 2001, sendo exportado 51,9% do total,
ou seja, 587,9 mil toneladas. (Revista Fundição & Matérias Primas março/abril
2002, p.26)

Ferro gusa é a principal matéria prima dos fundidos ferrosos, que respondem por
87% da produção. O Brasil é o segundo maior produtor de minério de ferro,
exportando aproximadamente 60% da sua produção. A produção do ferro gusa em
2001 foi de 6.510,2 mil toneladas, exportando 65% da sua produção. (Revista
Fundição & Matérias Primas março/abril 2002, p.26)

Para a obtenção de 1 tonelada de ferro fundido serão necessários em média os
seguintes insumos além dos eletrodos para fomo de indução: (ABIFA, 1986, p.72)

Ferro gusa : 650Kg
Sucata : 330Kg
Ferro silício: 14Kg
Ferro manganês: 3Kg
Ferro Cromo: 4,5Kg
Inoculantes : 9Kg
Nodularizantes : 10Kg

A proporção acima é válida para carga inicial, pois muitas fundições utilizam o
retomo. A proporção cedida por uma fundição de ferro nodular é de 40% de ferro
gusa, 40% de retorno e 20% de sucata. A percentagem de sucata pode ser
aumentada devido ao seu baixo custo, porém a carga se torna mais cara ao

66



adicionar mais elementos de liga. O retorno é obtido em abundância, pois o
rendimento para se obter uma peça é baixo, muitas vezes os massalotes e os
canais representarem mais que a peça em si.

A maior parcela da matéria prima é representada pelo ferro, obtidos de duas
maneiras: ferro gusa das siderurgias e as sucatas processadas (industriais). Em
termos de custo, o ferro gusa possui maior custo, em torno de R$300 / ton.,
ligeiramente superior do que da sucata, R$250 / tono (maio/2002). Apesar dos
aumentos dos custos de eletricidade, o preço é inferior comparado ao mercado
internacional.

Nos últimos anos, houve um impacto grande na planilha de custo com o aumento
do preço dos insumos como matéria prima e energia elétrica. Por exemplo,
podemos citar o caso da sucata de aço que custava em torno de R$120 / tonoem
1986, passou para R$250 em 2002. O aumento da energia elétrica nos últimos
anos com a privatização é acentuada, causando um impacto maior, representando
13% no custo de produção. Por outro lado, a parcela do custo representada pela
mão-de-obra reduziu, devido à mecanização e automação das fundições
brasileiras.

4.2.3 Pricing

Segundo PINDYCK e RUBINFELD (1997, p.20-22), o preço segue o mecanismo do
mercado, com a tendência de convergir ao preço de equilíbrio entre a demanda e a
oferta. Neste ponto não há excesso de demanda, nem falta do produto. Porém, as
mudança súbitas destas condições microeconômicas alteram as curvas de
demanda e de oferta e consequentemente alterando o preço do produto.

Observa-se pouca eficiência da política de controle dos preços de matérias primas,
especificamente dos metais não ferrosos como alumínio e magnésio que sofrem
grandes flutuações no mercado de metais e da energia elétrica que tem aumentos
significativos nos últimos anos, assim como a variação do custo da mão-de-obra
que ainda é o custo predominante no custo total, causam grandes impactos no
preço final dos fundidos.
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Segundo LANBIN (2000, p.579), a determinação do preço é orientada pela
demanda, procedimento imposto pela sensibilidade do consumidor como ponto
inicial. Como há excesso de oferta e redução da demanda, o preço é definido pelo
mercado.

o preço dos fundidos tem se mantido em baixa, pois tem sofrido forte pressão dos
compradores, especificamente da indústria automobilística com o intuito de reduzir
os custos dos seus componentes, para aumento da lucratividade e melhorar a
competitividade dos seus produtos.

Praticamente eles ditam os preços e se uma fundição não os aceitarem, sempre
existirão outras fundições dispostas a pegar o pedido. Como há excesso de oferta
e excesso da capacidade de produção, as fundições aceitam o preço dos
compradores. A baixa lucratividade dos setores de fundição tem reduzido os
investimentos para aquisição de novos equipamentos e novas tecnologias, além
dos investimentos em recursos humanos, como treinamento do pessoal.

o valor do fundido de ferro cobrado no mercado brasileiro é bastante competitivo,
em média abaixo de U$1,OO.Alguns fundidos como tampas de bueiro, possuem
preço menor e outros como blocos do motor possuem preço maior. O valor é
inferior comparado com os Estados Unidos, onde a média se situa em torno de
U$1,20.

O valor agregado em termos de preço dos fundidos não ferrosos é maior do que os
ferrosos. Enquanto que as fundições ferrosas conseguem em torno de R$2,OOpor
Kg de ferro cinzento, as fundições de alumínio conseguem entre R$12 a R$13 por
Kg de fundido de alumínio. Por outro lado, os custos com insumo de alumínio é
maior, pois as ligas em forma de lingote custam entre R$3,80 e R$3,90, enquanto
que o ferro gusa custa em torno de R$O.30.

Talvez seja incoerente calcular o preço por Kg de fundido, pois muitas vezes não
reflete o grau de complexidade dos componentes e pode estar estimando o preço
para menos. Para ter metodologia de levantamento de preço preciso, é necessário
desligar se da metodologia arcaica, cobrando por Kg de fundido e levar em conta
as dificuldades de obtenção do fundido, levantando o custo por atividades
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executadas (Custeio ABC). °novo custo poderia ser calculado através do tempo
gasto para elaborar os moldes de areia e o tempo gasto no vazamento de cada

fundido, assim como tempo gasto na etapa de acabamento do fundido.

Há estatísticas que mostram que as ofertas das fundições é aprovada em ordem de

20: 1, ou seja, há muita ineficiência no processo de orçamento dos fundi dores que
geralmente calculam pelo método arcaico. Os fundidores precisam elaborar

orçamento baseado na capacidade econômica e técnica dos fundidos.

(ELABORAÇÃO, FS, janeiro.l2000, p.82-83)

Para evitar os transtornos com retrabalhos de orçamento, os fundidores devem
cotar os fundidos baseados em : tipo do material, dimensões principais, peso,
configuração/macho, precisão dimensional, espessura da parede, qualidade
superficial e qualidade dos fundidos. Esses dados devem ser armazenados em
banco de dados, assim como o desenho da peça em CAD para posterior
comparação com peças similares, afim de evitar os erros e obter uma precisão
maior do orçamento. (ELABORAÇÃO, FS, janeiro.l200, p.83-87)

4.2.4 Exportação

A diferença cultural, além das barreiras de idiomas tem dificultado a exportação
dos fundidos brasileiros. Como exemplo, podemos citar que o primeiro contato no
exterior começa com o presidente, vendendo a imagem da empresa, sua
idoneidade e a reputação no mercado. Enquanto que no Brasil, as conversas
começam no nível do vendedor, passam por várias etapas até chegar nas mãos
dos executivos. É um processo demorado e o custo de transação aumenta. °
exportador e o importador devem estar cientes desta diferença cultural.

A evolução das exportações brasileiras pode ser observada conforme o gráfico a

seguir:
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Gráfico 2 : Exportação
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Fonte: ABIFA 2002

Apesar do incentivo para exportação por parte do governo, as empresas são
prejudicadas por falta de confiabilidade no mercado externo, onde uma mudança
de regra como aumento da alíquota alfandegária impede de ter contrato longo de
fornecimento, colocando o esforço abaixo. Talvez o que deveria ter é uma
transparência e metas de longo prazo. Mesmo com todos esses problemas, a
exportação brasileira continua aumentando ao longo dos últimos anos.

A pesquisa junto com a fábrica de fundição, no ramo de tratores para
terraplanagem demonstrou que apesar do seu ramo estar voltado para o mercado
externo, com aproximadamente 90% da sua produção, especificamente para os
Estados Unidos e Inglaterra, o cenário é de instabilidade, após o atentado de 11de
setembro de 2001. Houve uma desaceleração do consumo interno norte americano
e as perspectivas da demanda dos tratores a curto e médio prazo não são boas.

Para exportar, os clientes do primeiro mundo exigem os produtos que adequam à
legislação deles. Além do certificado ISO 9000, estão exigindo o ISO 14000,
referente às normas ambientais como níveis de ruído, índice de emissão dos
poluentes, o tipo do gás do ar condicionado, etc. Para atender tais exigências,
aumentaram os pontos de monitoramento como ar, resíduo, tinta, areia,
contaminação do solo, contaminação do lençol freático, as taxas de fenol, chumbo
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e outros itens. O tipo do aterro também é especial para resíduos, gerando cada vez
mais custos. Portanto, os clientes exigem a certificação, porém, os custos não são
repassados ao consumidor final.

4.2.5 Produção

O Brasil é o nono produtor de fundidos, em 2000, com 1.811.000 toneladas de
fundidos produzidos (ABIFA, 2001). Esta posição é conseqüência da sua vocação
de ser um país produtor de fundidos, com insumos de procedência interna e a

mão-de-obra barata. Porém, para continuar melhorando a sua colocação, é
imprescindível o investimento em novos equipamentos e novas tecnologias que

aumentem a qualidade e a sua competitividade em relação aos demais países

produtores de fundidos.

Tabela 3 : Produção Mundial de Fundidos:

Colocação País Produção (ton.)
1° Estados Unidos 13.129.200
2° China 10.954.629
3° Japão 6.276.320
4° Rússia 6.200.000
5° Alemanha 4.542.010
6° India 3.120.000
7° França 2.665.192
8° Itália 2.424.903
9° Brasil 1.810.000
10° México 1.761.000
11° Coréia 1.651.300
12° Inglaterra 1.250.000
13° Taiwan 1.209.606
14° Espanha 1.188.000
15° Canadá 965.000

Fonte: Modem Casting I Dec.2001

O PNF I projetou em 1986, o aumento da produção dos fundidos na casa de 3,6
milhões de toneladas em 2000, porém, o fato não se concretizou. Como causa,
podemos citar a substituição dos componentes ferrosos por não ferrosos, a falta de
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investimento no setor, falta de incentivo para exportação, entre outros.

Gráfico 3 : Evolução da Produção dos Fundidos no Brasil (total) :
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Fonte: ABIFA 2002

É interessante observar que 50% da produção dos fundidos é destinada para a

indústria automobilística. No início da década de 80, o país fabricava em torno de
700 mil veículos anuais. Passados 20 anos, a produção de veículos dobrou,
próximo de 2 milhões de unidades e o crescimento do mercado de fundição não

seguiu o setor automobilístico.

Nos anos 80, cada operário fabricava 10 a 20 automóveis por ano e o tempo de
fabricação de um veículo era de 5 a 10 dias. Hoje, cada operário fabrica entre 100
e 150 veículos anuais e o tempo de fabricação é de 24 horas. (ABIFA, 1986)

Conforme havíamos citado anteriormente, os componentes foram substituídos por
outros não ferrosos, ou ferrosos com paredes mais finas e mais leves. Apesar da
redução da produção, a receita do setor manteve praticamente inalterada. Isso
significa que os componentes possuem maior valor agregado, com novas

tecnologias de processo.
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A tendência é de que as fábricas de fundição passem a fornecer os componentes
já usinados, ou até pré-montados. Quando se vende apenas na forma de fundido, o
valor é cobrado por Kg, tornando-se similar a "commodities". Quando os
componentes são usinados e montados, o valor é maior tanto para quem está
fornecendo quanto para quem está comprando, pois, elimina várias etapas de
controle de qualidade e de ajustes, detectando as falhas na fonte.

Com a abertura do mercado na década de 90 e com o processo de globalização,
houve uma entrada maciça do capital estrangeiro no país. O setor de fundição,
apesar de predominar o capital nacional, representado por empresas de porte
pequeno e médio, seguiu essa tendência com a entrada do capital estrangeiro,
principalmente através de M&A e de joint-ventures. Através da estatística,
podemos observar que o número de estabelecimentos continua praticamente
inalterado em torno de 1000 nos últimos dez anos, porém, muito inferior a 1500 no
início da década de 80, conforme mostrado no gráfico abaixo.

Gráfico 4 : Número de Fundições no Brasil
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Fonte: ABIFA 2002

A estatística demonstra que o auge do número de estabelecimentos coincidiu com
a plena época da inflação alta, onde as empresas obtiam os ganhos fabulosos com
aplicações financeiras, simplesmente pelo fato de poder adiantar as contas a
receber e prolongar as contas a pagar e a diferença se aplicava no mercado
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financeiro. Com o fim da inflação, muitas empresas mostraram suas fragilidades
produtivas, pois neste ambiente, o lucro deveria ser obtido através da produção e o
repasse do custo para o comprador tornou difícil.

A redução dos estabelecimentos se originou não pela crise sistêmica do setor, mas
por motivos microeconômicos, como falta de competitividade de uma determinada
fundição. Podemos dizer que houve um processo de ajuste dos números, onde
permaneceram aquelas fundições mais competentes, pelo processo de seleção
natural.

Por outro lado, ainda há algumas fundições que estão prestes a quebrar e apenas
está postergando a sua falência. Estas fábricas não costumam pagar impostos
devidos como ICMS, IPI e outros, praticando uma concorrência desleal, com os
preços muito inferiores àquelas que pagam os impostos em dia. Tal concorrência
tem prejudicado o setor como um todo, pois afeta o preço médio cobrado por
outras fundições, colocando em risco aquelas financeiramente sadias.

o PNF I de 1986 previa o aumento da empregabilidade do setor de 87 mil
empregados para 125 mil em 2000. (ABIFA, 1986) Porém, o número de
empregados hoje, em março de 2002 foi de aproximadamente 43 mil. A produção
manteve constante ao longo dos 15 anos, porém diminuiu a empregabilidade do
setor. Podemos concluir que houve um aumento significativo de produtividade ao
longo destes anos. O fato pode ser confirmado ao comparar a produtividade de
1986 que era de 21,5 toneladas/homem ao ano que saltou para 44,6
toneladaslhomem ao ano em 2001. A produtividade dobrou neste período e o
número de empregados reduziu pela metade. O fato que contribuiu para o aumento
da produtividade foi sem dúvida o processo de mecanização e automação das
fábricas.

Atualmente, o mercado de fundição se classifica em dois grupos, quanto ao
fornecimento aos clientes. A fundição é denominada cativa, quando faz parte do
processo de verticalização de um conglomerado e destina a sua produção para
consumo próprio, como no caso da GM, onde a fábrica de fundição presta serviço
apenas para GM. O mercado cativo no Brasil é de aproximadamente 40%. Quando
o fornecedor presta o serviço para terceiros, a fundição é denominada de mercado.
A fundição de mercado representa 60% do mercado.
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Percebe-se a entrada de equipamentos usados de fundição no país, geralmente
pelas empresas multi nacionais através da transferência de bens, uma vez que a
importação de equipamentos usados é proibida no Brasil. O movimento provém

dos países desenvolvidos como os Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha,
onde as fábricas estão sendo desativadas por apresentarem elevado custo de

mão-de-obra e problemas ambientais.

Esta tendência de desativação das fábricas é observada não somente nos países
citados, mas em todos os países desenvolvidos. Muitos dos equipamentos destes
países por não ter quem compre ou aonde armazenar, acabam sendo encostados

nos cantos da fábrica ou vendidos simplesmente como sucatas. É um desperdício
em termos produtivos, pois estes equipamentos apresentam ainda plena
capacidade produtiva e muitas vezes com tecnologias avançadas que poderiam
estar produzindo em outros locais, onde ainda se utiliza a produção arcaica,
prevalecendo o serviço braçal.

Seria interessante se o Brasil pudesse importar estes equipamentos usados para
aumentar a capacidade produtiva no setor de fundição. Além do impedimento da
legislação alfandegária para importação dos equipamentos usados e pelos altos

impostos, as entidades como a própria ABIMAQ defende o interesse de alguns
fornecedores de equipamentos instalados no Brasil. Cabe aqui a discussão, até

que ponto a restrição da importação dos equipamentos usados prejudica a
expansão do mercado de fundição.

Por outro lado, muitas pessoas estão defendendo a alta taxa dos impostos de
importação, pois o setor é protegido por estes impostos diante dos fundidos
importados baratos, provenientes de outros países.

Apesar do mercado interno estar estabilizado há vários anos, os equipamentos
usados poderiam ser utilizados para aumentar a produção para atender o mercado
externo. O Brasil possui a vocação de ser um dos maiores produtores de fundidos
por ter mão-de-obra barata e os insumos nacionais. Para isso, o setor de fundição
deveria trabalhar juntamente com o governo para aumentar a eficiência da logística
e desburocratização do processo de exportação.
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Segundo uma das fundições não ferrosas entrevistada, houve uma estagnação do
mercado intemo, pois os salários estão inchados e por ser um ano de eleição, há
uma incerteza ainda maior diante das políticas econômicas do novo govemo. A sua
produção caiu em 2002, operando com a capacidade produtiva de 60 a 70%.

Sabe-se que o mercado de metais não ferrosos está estagnado pelo fato do
ferramental estar nas mãos desta fundição e não nas mãos de uma outra fundição,
o que denota que o comprador simplesmente parou de comprar e não a trocou por
outra fundição.

Atualmente, as fundições do setor de tratores de terraplanagem apresentam
também produção bastante abaixo da sua capacidade produtiva, por enfrentar as
crises intemas do setor de construção e não haver grandes projetos como Carajás
e Itaipu que demandaram enorme quantidade de tratores. O mesmo pode ser dito
em termos mundiais que carece de obras faraônicas. Hoje, mais de 3/4 da
produção é voltada para o mercado externo, especificamente para Europa e
Estados Unidos.

4.2.6 Capacidade Produtiva

A demanda pelos fundidos em 2000 foi cerca de 1,8 milhões de toneladas,
enquanto que a sua capacidade instalada é de 2 milhões de toneladas ao ano. Se
confirmar a projeção feita pela ABIFA de que em 2007, teremos a demanda de 2,6
milhões de toneladas, haverá um déficit de produção. (ABIFA, 2002) Conforme
citamos no capítulo 2 de que o setor de fundição é um ramo de pouca atratividade
para novos entrantes e o aumento da competitividade com outros processos e
materiais estão reduzindo o número de estabelecimentos de fundição.

A produtividade de 1986 que era de 21,5 toneladaslhomem ao ano, passou para
44,6 toneladas/homem ao ano em 2001, é justificada pela mecanização e
automação, pelo movimento de terceirização e treinamento dos trabalhadores.
(ABIFA, 2002)
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Gráfico 5: Produtividade (ton. / homem)
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Gráfico 6 : Faturamento por Empregado (US$)
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Com o aumento da produtividade, houve um aumento do faturamento por
empregado. Em 1980, cada trabalhador faturava US$ 34,8 mil por ano, enquanto
que em 2000, passou a faturar US$67,1 mil. (ABIFA 2002)
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De forma similar, em 1980, demorava cerca de 96 horas homem para produzir 1
tonelada de fundido (96 horas x homem I ton.). Já em 2000, esse número foi

reduzido para 48,8 horas x homem I ton., supondo que cada trabalhador trabalhe

2000 horas por ano. (ABIFA 2002)

Gráfico 7 : Produtividade (horas x homem / ton.)
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Fonte: ABIFA 2002

Além da redução da ociosidade da indústria de fundição, outro fator importante

para o aumento da produtividade foi a redução da taxa dos refugos. Houve uma
melhoria significativa da qualidade e contenção dos refugos nos últimos 20 anos.
Na década de 80, era comum uma fundição ter um refugo na casa dos 10%. Hoje,
as fundições pouco mecanizadas estão na ordem de 5% e as fundições modernas,

em 2%.

Juntamente com a mecanização e automação, o setor eliminou sua ociosidade
produtiva para atender os vários segmentos do mercado industrial. As fundições,
onde operavam com 60% da sua capacidade produtiva, passaram a produzir 80%.
A existência desta ociosidade explica porque os investimentos nas fundições não
acompanharam os investimentos nas outras áreas do setor automobilístico.

Hoje, na América do Sul, sobra 40% da capacidade de produzir veículos, inclusive
no Brasil. As montadoras instaladas no Mercosul, tem a capacidade para produzir
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3,5 milhões de veículos, porém, o mercado interno mais as exportações
demandam apenas 2,2 milhões de veículos ao ano. Houve um investimento
maciço de quase U$ 25 bilhões nos últimos 5 anos e a construção de 13 novas
fábricas no parque automotivo brasileiro com o programa de incentivo fiscal do
governo. (ABIFA 2002)

o Brasil reviveu o boom da entrada de novas montadoras e a construção de novas
fábricas na década de 90. A frota nacional estava ficando obsoleta e houve um
incentivo do governo para renovação da frota, com alíquotas menores para os
carros de até 1000cc, denominados carros populares. Com esse incentivo, houve
um aumento significativo da demanda dos veículos nacionais e houve uma ilusão
de que o mercado nacional estava crescendo a taxas exorbitantes. Daí o interesse
de muitas montadoras de aproveitar a ocasião para instalação do seu parque fabril
no Brasil. Porém, não houve o aumento crescente da demanda nos anos seguintes,
e há uma concorrência acirrada entre as montadoras.

Quando chegar a época de renovação da frota destes veículos populares
adquiridos com os incentivos do governo, haverá outra procura enorme por carros
populares. Esse período chegará somente com o término da vida útil do veículo.

Resta a dúvida se o mercado interno do Brasil consegue absorver tantas
montadoras no país. Hoje, temos mais de 10 instaladas no Brasil, desde a
produção em série, produção através de CKD e produção praticamente artesanal.
A Daimler-Chrysler que instalou a fábrica em Campo Largo, no estado de Paraná,
em 1998 para produção da picape Dakota, já deixou de fabricar após 3 anos, em
2001. Provavelmente haverá um processo seletivo das montadoras que irão
permanecer no país.

Estima-se que a capacidade produtiva no mundo é na ordem de 70 milhões de
veículos ao ano, porém, sua demanda está em torno de 50 milhões de veículos.

Os números indicam que a oferta é maior que a demanda no setor automotivo.
Como há ociosidade da capacidade produtiva em praticamente todos os países do
mundo, todos querem exportar para outros países, e não há mercado para tantos
vendedores. O movimento de aquisições e de joint venture das grandes
montadoras na atualidade reflete os aspectos econômicos do mundo com a
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globalização. Hoje, as montadoras tem a flexibilidade e a capacidade de mudar
rapidamente a produção de um país para outro. Por exemplo, com a alta do Peso
Argentino e conseqüente demanda reprimida no seu mercado, muitas montadoras
fecharam a produção na Argentina e simplesmente repassaram para o Brasil.
Afinal, os custos do Brasil eram muito mais competitivos do que os da Argentina.

•A entrada e a saída de uma montadora num país, causa um grande impacto no seu
parque industrial. A entrada traz grandes benefícios para o país, principalmente em
termos do aumento de emprego e arrecadação dos impostos tributários. Por outro
lado, a saída representa o desemprego e a perda da arrecadação tributária. Muitas
localidades tentam atrair novas fábricas com a isenção dos impostos e a doação
dos terrenos.

4.2.7 Investimentos

o quadro de incertezas e os juros altos inibem o investimento por parte dos
empresários, pois o endividamento para ampliar a linha de produção ou aquisição
de novos equipamentos significa um grande risco para a empresa, pois se falhar na
previsão do cenário, na maioria dos casos não conseguirá arcar com os juros
elevados, levando a empresa para concordata ou até uma falência. Daí o motivo da
aversão ao risco dos empresários brasileiros.

Outro aspecto que afetou é o temor da propagação do risco ao Brasil com a crise
Argentina, apesar da economia brasileira estar bem, não se desligou totalmente da
economia Argentina por ter adotado a mesma linha de planos econômicos,
dependente do capital externo e pela sua proximidade geográfica.

O mercado de fundição está com equipamentos obsoletos, predomina ainda o
processo artesanal, portanto, há uma necessidade de modernização, porém,
poucas fundições possuem capital suficiente para investir em modernização. A
maioria delas são empresas pobres.

O endividamento do equipamento se dá em dólar, em virtude da importação do
equipamento e a receita é em Real, devido ao maior clientela do mercado interno.
O problema do endividamento em dólar é a variação muito grande da taxa de

80



câmbio. Muitas empresas investiram durante o plano Real, quando o 1 Dólar
custava 1 Real. Algumas delas fizeram uma provisão de até R$1,70 por dólar,
porém, conforme observamos hoje, o dólar custa em torno de R$2,80 Uulho/2002).
A flutuação cambial coloca em risco a sobrevivência de muitas empresas que
endividaram em dólar, pois a maioria da receita é no mercado interno e elas
ganham em moeda nacional. A saída para o problema é buscar o mercado externo,
mais estável e os preços melhores em dólares. Pelo menos, a dívida é em dólar,
mas a receita também será em dólar.

Podemos dizer que a empresa passa a ter uma situação financeira crítica, toda vez
que há um plano econômico e se observa uma crise econômica, reprimindo a
demanda dos bens duráveis. É necessário que o planejamento a longo prazo tenha
vários cenários e providências devidas para tais cenários.

Para obter uma posição de vanguarda e ganhar maior competitividade em relação
aos concorrentes, é preciso inovar, ter ousadia, trazendo os equipamentos
importados e correr o risco para não ficar parado no tempo. O risco é grande, pelo
tamanho do investimento, mas é compensador, pois aumenta a eficiência e a
produtividade do produto. Através do processo artesanal, é possível manter a
sobrevivência da fundição, porém, para crescer, os investimentos em
modernização são necessários.

Outra dificuldade que as fundições nacionais enfrentam é o alto custo de
financiamento. O financiamento aqui no Brasil possui juros muito altos. Por outro
lado, as empresas multinacionais conseguem financiamentos com juros mais
baixos lá fora. Esta dificuldade tem restringido os investimentos em modernização
por parte dos empresários de fundição, além da instabilidade política e econômica.
Apesar de haver financiamentos por parte do governo como Proex, FINAME, o
critério da seleção é rigoroso e o processo é burocrático.

Para incentivar o setor, o governo poderia facilitar os financiamentos para
modernização do parque industrial ou reduzir os impostos e os encargos sociais
para capitalizar as fundições nacionais.

Outra alternativa seria a criação de mais empregos, aquecimento da economia com
maiores salários, o que aumentaria a demanda dos produtos e os diversos setores
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da economia reinvestiriam os ganhos obtidos com o aumento da demanda. Por
outro lado, se o controle econômico não for preciso, poderá gerar a inflação como
na década de 80.

o segredo para a empresa crescer no mercado e evitar o endividamento é a sua
política consolidada de trabalhar com o capital próprio e não seguir os passos
maiores do que ela pode.

4.2.8 Meio Ambiente

o principal problema ambiental da indústria de fundição é a emissão das partículas
metálicas e dos finos oriundos da quebra da areia. Além destas partículas,
dependendo do processo de fundição, há emissão de poluentes como fenol,
uretano e ácido. Outra fonte de poluição é a água para resfriamento dos fornos e
das escórias dos fornos de indução.

Há uma preocupação crescente por parte dos fabricante dos insumos como a
criação de uma resina ecológica para a confecção de machos e moldes com
ausência de odor ou baixo odor na manufatura, além da baixa emissão dos teores
de fenol e formollivre. (Revista Fundição & Matérias Primas jan/fev., 2002, p.14)

Para retenção das escórias e das partículas de areia, se utiliza bastante os filtros
umidificados, denominados hidrofiltros. O processo consiste em umidificar as
partículas, depositar os resíduos no fundo do tanque e remoção destas partículas
do fundo do tanque. A vantagem é o fato de não levantar a poeira pelo fato das
partículas estarem umidificadas. Também há uma preocupação na reciclagem das
partículas úteis como bentonitas que podem ser recuperadas no processo anterior
ao filtro, denominado ciclone, que retém as partículas grossas para
reaproveitamento.

Outro tipo de filtro é o filtro de manga, denominado manga a seco, que consiste em
reter as partículas nos "sacos" de tecido, devolvendo o ar purificado ao meio
ambiente. Este tipo de filtro é utilizado para filtrar as poeiras em temperatura
ambiente ou temperaturas baixas, evitando seu uso num ambiente que ocorra
faíscas que possam incendiar as mangas de tecido.
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As emissões dos poluentes são originadas nos seguintes processos de fundição :

(ABIFA, 1986)

Fusão, inoculação e vazamento;
Moldagem e desmoldagem;
Manuseio e preparação de areia;

Macharia;
Limpeza e acabamento.

As principais partículas emitidas do fomo e do processo podem ser resumidos

conforme abaixo: (ABIFA, 1986)

Forno cubilô : 11,5 Kg MP/t de metal fundido (ar frio);
Forno cubilô : 7,5 Kg MP/t de metal fundido (ar quente);

Forno revérbero : 1,0 Kg MP/t de metal carregado;
Forno elétrico a arco: 2,5 a 5,0 Kg MP/t de metal carregado;
Forno elétrico de indução: 1,0 Kg MP/t de metal carregado;
Manuseio da areia: 0,15 Kg MP/t de areia manuseada;
Secagem de macho: 0,036 Kg MP/litro de óleo utilizado;
Máquina de shell mo/ding : 0,175 Kg MP/t de machos produzidos.

Nota:
MP = micro partículas
t = toneladas

Há outros tipos de poluição como sonoro e vibração oriundos dos diversos
processos e etapas de fundição. A maior fonte de vibração e de ruído provém da
desmoldagem dos moldes de areia, gerados por peneiras vibratórias. Também há
ruídos gerados por máquinas de jateamento, britadores, máquinas de
tamboreamento, misturadores de areia e das máquinas de moldagem.

A vantagem da fundição de metais não ferrosos é o ambiente mais limpo e menos
quente por ter temperatura de fusão muito inferior em relação a dos metais ferrosos
e dos aços. Os metais ferrosos possuem ambientes mais hostis e agressivos.
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Além da poluição, outro aspecto bastante importante no meio ambiente é a
reciclagem de matérias primas para maximizar o uso dos recursos escassos. O
processo de reciclagem é bastante observado na obtenção dos fundidos ferrosos,
onde os insumos são as sucatas industriais. Atualmente, há grande quantidade de
alumínio secundário reciclado, além de outras matérias primas como plástico e a
areia Outros metais como magnésio e zinco apresentam pouca viabilidade
econômica de reciclagem por ter menor volume circulante no mercado e fazer parte
dos subconjuntos.

Já em 1995, os fundidos em alumínio representavam 25% do total dos fundidos. A
reciclagem do alumínio secundário é garantido não somente pelos fundidos, mas
principalmente das embalagens de lata, perfis, produtos planos, barras e arames.
As fundições de alumínio usam em média 14% de alumínio primário e 86 % de
alumínio secundário, daí a importância da reciclagem de alumínio. (MERCADO, FS,
novembro/1999, p.48-58)

Há uma tendência crescente do alumínio substituir os metais ferrosos em
automóveis, por ter vantagem de peso menor, comparado com alta densidade de
ferro de 7860Kg/m3, enquanto que a do alumínio é de 2702 Kg/m3

. Hoje, a
proporção do uso de alumínio num carro médio de 1100Kg é de 60Kg ou 5.4% do
seu peso. Caso utilize mais alumínio, a dúvida é se há alumínio secundário
suficiente para atender a indústria automobilística, além do preço do alumínio
sofrer grandes flutuações no mercado mundial de metais. (UTILIZAÇÃO, FS
junho/2000, p.112)

Outra preocupação com a demanda crescente do alumínio é o aumento do
consumo de energia elétrica. Alumina é obtida através da bauxita pelo processo
químico e depois separada eletroliticamente em alumínio. Para obtenção de 1
tonelada de alumínio, gasta-se entre 164 e 171GJ de energia, enquanto que o ferro
requer 16,8 a 18,8 GJ de energia. (UTILIZAÇÃO, FS, junho/2000, p.113)

A tendência é de que os consumidores passem a monitorar o comportamento da
empresa quanto à questão ambiental, de forma que as empresas que não
enquadrarem às normas ambientais passarão a sofrer as penalidades por meio do
boicote ao produto ou serviço.
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4.2.9 Interiorização

A análise geográfica mostra três grandes concentrações de fundições no mercado
brasileiro, respectivamente nas regiões Sudeste, Sul e Centro/MG. Estas
concentrações se justificam por estarem próximas ao mercado consumidor ou
próximas aos fornecedores de ferro gusa.

Há uma tendência de migração das fundições da Grande São Paulo para o interior
e outros estados, pois o custo da mão-de-obra em São Paulo é bastante alto
comparado com outras regiões. Muitas fundições existentes em São Paulo
carregam problemas de mão-de-obra e a localização próxima às residências,
causam problemas ambientais e sonoros. Estas fundições geralmente são antigas,
quando criadas localizavam-se distantes dos centros residenciais, porém, com o
crescimento da cidade, acabou remanescendo no meio do centro urbano.

A interiorização e a migração das fundições de São Paulo para outras regiões do
Brasil podem ser visualizadas através da tabela abaixo:

Tabela 4 : Localização das Fundições

Região 1995 (%) 1997 (%) 1999 (%)
SP 60 67 48
Sul 20 22 27
Centro / MG 14 6 18
RJ 4 5 4
Norte / NE 2 - 3

Fonte: GORNI, FS, novembro/1999, p.20

Existe também o problema sindical, a região de ABC paulista possui sindicato
muito forte, desfavorecendo os empresários na negociação dos diversos fatores.
Sem dúvida, a média salarial dos metalúrgicos de São Paulo deve ser uma das
maiores da categoria no Brasil.
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Outras cidades, em vista da geração das receitas fiscais e de empregos, estão
oferecendo propostas vantajosas para mudança das fundições com incentivos
fiscais, doação de terrenos e auxílio na construção de benfeitorias e infraestruturas
para operação da fundição.

Esta evidência pode ser confirmada através da pesquisa do IBGE, onde a capital
paulista, inclusive região do ABe, teve a queda de participação de 19,5% no total
da produção nacional em 1996 para 13,9% em 2000. (SOARES, 29/06/2002, B.14)

A capital paulista não só perde suas indústrias para o interior, mas também para
outras regiões como Sul, onde a participação da produção passou de 14,8% em
1985 para 18,3% em 2000. O motivo da interiorização é a melhora da infraestrutura
como comunicação e estradas, incentivos fiscais e menor custo da mão-de-obra.
(SOARES, 29/06/2002, B.14)

4.2.10 Recursos Humanos

A empregabilidade do setor está cada vez mais reduzida, em decorrência da
adequação das tendências de mecanização e da globalização, com aumento
efetivo da produtividade, otimizando o uso dos recursos humanos e dos recursos
produtivos.

O setor de fundição empregava cerca de 86 mil funcionários em 1980, chegou ao
pico de 87 mil empregados em 1987, porém, houve uma queda, chegando ao
patamar de 42 mil funcionários em 2001. A tendência futura é de que haja mais
reduções de funcionários no setor, com a mecanização e automação. A evolução
da empregabilidade pode ser observada no gráfico 8. (ABIFA 2002)
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Gráfico 8 .-Número de Funcionários do Setor de Fundição
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Fonte: ABIFA 2002

Figura 3 .-Percentual de Custos

Tabela de Custos
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Fonte: ABIFA 2002

Ao analisar a planilha de custo acima, atualmente a mão-de-obra ainda representa
a maior fatia com 27%. O valor foi reduzido comparado com 46% em 1986, porém,
ainda representa a maior parte do custo, demonstrando que o treinamento e
investimento em recursos humanos podem ajudar na melhoria da produtividade do
setor. Crescente movimento de mecanização e de automação tende a reduzir o
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impacto da mão-de-obra no setor. (ABIFA, 2002)

Percebe-se que no setor de fundição, a mão-de-obra é caracterizada pelo baixo

nível de instrução, com pouca escolaridade, predominantemente de trabalhadores

braçais. A distribuição dos cargos se manteve praticamente inalterado nesta última
década, variando pouco, em relação ao estudo elaborado em 1986. (PNF 11986)

Figura 4 : Distribuição dos Cargos

11Operarios
especializados

EI T ecnicos de nivel
superior

liIOpererarios bracais

o T ecnicos de nivel
medio

Fonte: PNF I 1986

A maioria das fundições não enviam seu corpo técnico para o exterior, afim de ter
uma visão do mercado internacional, e continua utilizando os processos antiquados
e ineficientes, o que aumenta ainda mais a diferença tecnológica entre Brasil e
outros países desenvolvidos. Existe apenas um benchmarking entre os
concorrentes do mercado nacional e não entre os do mercado externo.

Apesar do custo da mão-de-obra direta ainda representar um valor significativo no
custo total, ele é relativamente baixo comparado com outros países, o que
aumenta a sua competitividade no mercado externo.

Uma dificuldade que as fundições enfrentam é a alta rotatividade da mão-de-obra.
Por trabalhar num ambiente altamente agressivo, associado com baixos salários
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comparados com outros segmentos metalúrgicos, os trabalhadores tendem a
migrar para outros segmentos, mais limpos e com salários melhores. O
impedimento de "tumo ver', tem se tornado um desafio para o setor de fundição.

Talvez o aumento da atratividade do trabalho, o aumento do salário, ou

oferecimento de um ambiente mais agradável de trabalho possam inibir o tumover

dos funcionários.

Um bom exemplo para evitar tumover dos funcionários é a política de participação
dos lucros. Quando o salário é fixo, não interessa ao funcionário se o equipamento
está parado ou não, pois independentemente da operação, está recebendo o seu

salário no final do mês. Quando há bônus referente à produtividade, este preocupa
mais em manter o equipamento funcionando de forma adequada, com a
manutenção preventiva, para proteger o seu bônus. A idéia que deve ser gerado

entre os funcionários é fazer bem feito seu serviço e terá seu bônus.

Outro benefício de trabalhar com a participação do lucro é o espírito de equipe
entre os funcionários. Desaparece aquela rivalidade entre os funcionários, havendo

uma sinergia para alcançar a meta : produtividade e qualidade. Os funcionários
passam a comunicar melhor, ceder mais informações aos outros e trabalhar em
equipe. As metas devem ser bem explícitas e quantitativas que tomem desafios
para todos os funcionários, motivando-os a atingir objetivos através do self-

enpowerment.

Apesar das crises econômicas e baixa demanda por fundidos, muitas das
pequenas e médias fundições evitam a demissão em massa, pois geralmente a
crise é passageira e é mais custoso contratar novos empregados e treiná-los. É
preferível arcar com despesas fixas e manter o trabalhador do que reinvestir tempo
e dinheiro no treinamento, além da produtividade destas pessoas serem mais
baixas no começo da carreira. Algumas fundições recorrem ao artifício do banco de
horas, durante a crise, eles recebem o salário integral, porém, trabalham menos e
durante a alta demanda, compensam aqueles dias parados.

Outra solução para a crise são as férias coletivas. Nota-se a preocupação em
garantir a mão-de-obra qualificada no setor e a dificuldade de preencher estas
vagas por outras pessoas por ser um trabalho pesado e sujo, além da contribuição
social de colocar menos desempregado nas ruas. Os empregados passam a ser
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parceiros do empreendimento e chave principal para o sucesso da empresa.

o perfil dos novos operários são diferentes do passado na indústria automobilística,
pois hoje, são contratados apenas os que possuem o nível secundário. O fato
ainda não se concretizou no setor de fundição, onde a maioria dos operários
possuem baixo nível de instrução.

No Brasil, há poucas escolas profissionalizantes focadas para o setor de fundição.
Podemos citar entre elas a Escola Tupy de Joinville (Santa Catarina), Escola Senai
de Itaúna (Minas Gerais) e Escola Senai de diversas localidades do Estado de São
Paulo. É imprescindível a educação e o treinamento de novos funcionários para a
evolução da indústria de fundição como um todo. É interessante observar que nos
arredores destas escolas, se situam as importantes fundições do país.

O processo de terceirização contribuiu também para redução do quadro de
empregados. As atividades que não agregam diretamente o valor no produto como
administrativos e mesmo as atividades auxiliares da produção foram terceirizadas.
Por exemplo, podemos observar a tendência de terceirização da macharia, da
usinagem e da rebarbação.

Há cada vez mais movimentos de terceirização dos diversos setores de uma
empresa como segurança, restaurante e limpeza, com o intuito de tornar a
organização mais enxuta. Houve um boom de downsizing na década de 80,
quando as empresas reduziam drasticamente a estrutura organizacional, sem levar
em conta o que era essencial para sobrevivência da empresa. O processo de
downsizing é perigoso, caso não saiba onde possa reduzir as pessoas e onde não
possa reduzir. Por exemplo, o departamento de R&D de uma indústria farmacêutica
deve ter as pessoas competentes e em número. A redução de verba e do pessoal
neste departamento, está comprometendo o futuro sucesso e a própria
sobrevivência da empresa.

Também houve uma redução significativa de aproximadamente 95% dos acidentes
de trabalho nos últimos 20 anos, com a conscientização e reeducação dos
trabalhadores, como a criação da CIPA. O programa de higiene e segurança de
trabalho apresenta um papel importante no bem estar social dos trabalhadores,
criando melhores condições de saúde e de segurança das operações dos
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processos industriais, minimizando os riscos de acidentes e melhorando a
qualidade de vida dos seus colaboradores.

o investimento em segurança garante o ambiente de trabalho agradável e de
pouco risco, evitando que os funcionários se machuquem. Geralmente este
investimento possui retomo não somente em aspectos financeiros e materiais, mas
também em aspectos morais dos colaboradores.

A empresa deve estar consciente de que o sucesso dela depende muito dos
conhecimentos, habilidades, criatividade, motivação, inovação e dedicação dos
seus trabalhadores. É importante a sinergia da equipe para alinhar os interesses
individuais e os da empresa em busca de um resultado. Além da gestão centrada
no cliente, a empresa deve focar os resultados mensuráveis para avaliação.

t
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5. ANÁLISE DA CADEIA DE VALOR DA INDÚSTRIA DE FUNDiÇÃO

5.1 Cadeia de Valor

A cadeia de valor é definida como o conjunto de todas as ações que levam a um
produto ou serviço, ou conjuntamente, passando pelas 3 tarefas gerenciais: tarefa
de solução do problema, tarefa de gerenciamento de informação e tarefa de
transformação física. (WOMACK e JONES, 1998, p.8)

Em outras palavras, a cadeia de valor é todo o processo que cria o valor do ponto
de vista do cliente. A etapa consiste desde a extração da matéria prima, sua
transformação em outras formas geométricas, manufatura, canal de distribuição
até chegar nas mãos dos consumidores finais. Percebe-se que o produto tem o
maior valor agregado na mão do cliente e muitas vezes, os processos
intermediários são vistos como processos marginais que agregam pouco valor,
porém, indispensáveis para a obtenção do produto final.

Segundo WOMACK e JONES (1998, p.32), há 3 categorias de criação de valor:

- Aquilo que realmente cria o valor segundo a percepção do cliente;
- Aquilo que não cria o valor, porém não pode ser eliminado, fazendo parte do

processo;
Aquilo que pode ser eliminado e que não cria o valor de acordo com a
percepção do cliente.

Eles enfatizam para eliminar os desperdícios do terceiro componente, otimizando
através da produção puxada e através das técnicas de fluxo. O valor é percebido
pelo cliente nas etapas finais do produto. (WOMACK e JONES, 1998, p.32)

No caso da obtenção dos fundidos, o processo começa desde a extração do
minério de ferro, sua transformação em ferro gusa através do adicionamento de
várias substâncias e derretido num forno, vazamento do ferro gusa em forma de
lingotes, transporte dos lingotes de ferro gusa para fundições, fusão destes
misturados com sucatas e materiais inoculantes, vazamento do ferro em forma de

92



cinzento, nodular ou aço num molde, obtenção do fundido, acabamento superficial
(geralmente através das máquinas de jateamento com granalhas de aço),
usinagem e montagem.

Geralmente, o produto fundido é apenas um produto intermediário para montagem
de outros componentes ou unidades como motor, suspensão e caixa de
transmissão de um veículo.

Até agora, só falamos na obtenção do fundido em si. Para elaboração do molde de
areia, há um processo semelhante e demorado, desde a obtenção da matéria
prima como areia, bentonita, carvão nas jazidas, transporte para as fundições,
preparação da areia através dos misturadores, moldagem dos moldes com as
máquinas de moldar, vazamento do metal, resfriamento, desmoldagem,
recuperação da areia, resfriamento e assim por diante.

o processo de obtenção do produto final que é o fundido, pode demorar alguns
meses e até anos, se for calcular a extração em jazidas de minérios.

Uma empresa não consegue dominar toda cadeia de valor desde a obtenção da
matéria prima, seu processamento e sua distribuição. A cadeia de valor difere de
empresa para empresa e pode representar uma potencialidade de vantagem
competitiva. (PORTER, 1989a, p.33)

Hoje, cada negócio compete em dois mundos : o mundo físico, onde os recursos
possam ser vistos e tocados, e o mundo virtual feito com informações. Quando as
empresas integram as informações captadas durante os estágios da cadeia de
valor, desde aquisição de matérias-primas, produção e distribuição, construindo
uma rede de informações que possam ser úteis para visualizar a cadeia de valor,
de ponta a ponta. (RAYPORT e SVIOKLA, 1995, p.75-78)

Através desta informação integrada, as empresas da cadeia de valor podem
fornecer as atividades que agregam o valor com eficiência e melhorar o uso dos
recursos disponíveis. (RAYPORT e SVIOKLA, 1995, p.79)

Hoje em dia, a melhoria obtida pelos esforços internos de uma empresa é bastante
limitada, necessitando ampliar os horizontes para fora da empresa, com a
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colaboração dos outros membros da cadeia de valor. O modelo de sucesso é um
sistema de cadeia de valor obtido com a colaboração interempresarial. A parceria é
uma solução para otimizar e aumentar a eficiência da cadeia de valor. (POIRIER e
REITER, 1997, p.40)

Além da dificuldade de aumento da eficiência internamente da empresa, a
estratégia mudou com o tempo, passando do controle orientado à propriedade para
articulação do relacionamento entre os membros do canal. (BOWERSOX e CLOSS,
2001, p.89), ou seja, cada empresa especializa naquilo que é bom e há intercâmbio
entre vários componentes do canal para fabricar o produto de ponta.

As empresas criam o novo mercado e um novo relacionamento no mercado
existente, através das etapas de informações que agregam o valor : coletar,
organizar, selecionar, sintetizar e distribuir. (RAYPORT e SVIOKLA, 1995, p.82-84)

5.2 Terceirização e Verlicalização

Os Elos dentro da cadeia de valor podem resultar em vantagem competitiva em
forma de otimização e de coordenação (PORTER, 1989a, p.44). Há dois
movimentos distintos na área da fundição que possam ser observados:

a) Movimento de terceirização : muitas empresas com intuito de reduzir os ativos,
os recursos humanos e os investimentos em máquinas tendem a terceirizar a
fundição, transformando os custos fixos em custos variáveis. A empresa
terceirizada geralmente passa a fornecer os fundidos na forma de semi-
acabados ou acabados com a usinagem, agregando maior valor ao produto
fundido. A tendência é observada nas montadoras e nos grandes fornecedores
de autopeças.

b) Movimento de verlicalização : apesar de poucas, as empresas incorporam as
fundições para fornecimento interno dos fundidos. Esse processo é observado
quando o próprio fundido passa a ser peça fundamental, ou seja, peça
estratégica para criação de vantagem competitiva. Também há casos em que os
terceiros não conseguem assegurar a qualidade desejada e para minimizar os
riscos de qualidade, a empresa cliente passa a incorporar a fundição.
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HITT, IRELAND e HOSKISSON (2001, p.127) definem a terceirização como
aquisição das atividades de criação de valor pelos fornecedores externos.

Podemos citar vários motivos que levam à terceirização das fundições brasileiras:

- Transformação do custo fixo em custo variável;

Dedicação em core competence da empresa;

Redução de custos;

Compartilhar os riscos;
Liberar o uso dos recursos limitados para atividades que agregam maior valor;

Evitar os conflitos das leis trabalhistas;
Compensar a falta de recursos internos.

Segundo DORNIER, ERNST, FENDER e KOUVELlS (2000, p.269-270), há um
modelo de critérios para decidir quais os componentes para terceirizar, baseado no
valor estratégico individual e nível de criticidade do produto, conforme a tabela

abaixo:

Tabela 6 : Os Critérios para Terceirização

Alto

Valor estratégico
do componente
isolado

Baixo

INOVAÇAO PROPRIETARIO
(Terceirizar/Produzir) (Produzir)

Tecnologia Tecnologia
Qualidade Qualidade

Serviço
COMMODITY UTILIDADE
(Terceirizar) (Terceirizar)

Preço Cooperação
Serviço

Baixa Criticidade da peça Alto

Fonte: DORNIER, ERNST, FENDER e KOUVELlS, 2000, p.270, tig.5.3
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Conforme tabela acima, há um movimento maior de terceirização da indústria de
fundição no Brasil, como havia dito nos tópicos anteriores. O primeiro motivo é o
fato dos fundidos serem considerados como commodifies, competindo
basicamente em termos de preços.

O segundo motivo da terceirização, conforme a tabela acima é a utilidade de
serviço como terceirização da macharia e rebarbação que são considerados
serviços pesados em ambientes desagradáveis, além da redução dos custos fixos
diretos dos empregadoS.

Há uma estratégia denominada terceirização estratégica através dos acordos
corporativos, nestes casos, a terceirização ocorre quando a empresa carece da
competência essencial e quando os fornecedores possuem a economia de escala
e custos melhores. (MINTZBERG, AHLSTRAND e LAMPEL, 2000, p.189)

A terceirização é favorável para aumentar a flexibilidade e reduzir a burocracia
através de downsizing , porém, a terceirização oferece os riscos da perda de novas
oportunidades e de clientes, caso não seja estrategicamente bem planejada. Pois,
o terceiro pode começar a fornecer o produto ou serviço diretamente ao cliente pelo
melhor preço e melhor atendimento, quando este adquirir todo know how sobre a
produção e o canal de distribuição.

Esse fato é bastante observado na indústria automobilística, quando os
fornecedores de autopeças passam a oferecer diretamente seus produtos para o
mercado paralelo e não para as montadoras. Geralmente, os refugos para o
mercado paralelo é menor devido ao menor grau de exigência deste mercado,
comparado com as montadoras.

Os movimentos de terceirização e verticalização também recebem
respectivamente o nome de centralização e descentralização. Para melhor
aproveitar a situação, sempre haverá um frade-off entre o incentivo para terceirizar
com apoio mútuo e o controle sobre o terceiro.

Segundo KOTLER (2000, p.67), o sucesso de uma empresa não depende apenas
da excelência de cada departamento, mas pela excelência de coordenação de
diversas atividades departamentais e por fim da coordenação de diversos elos da

96



cadeia de valor.

Devem ser analisados onde a empresa possui potencial para criação de valor,
baseado na sua vantagem competitiva de tal forma que sua performance de
atividade seja superior em relação aos concorrentes e elaborar as atividades de
criação de valor, que os concorrentes não possam completar. (HITI, IRELAND,
HOSKISSON, 2001, p.125)

A obtenção da peça fundida a partir da matéria prima envolve vários processos e
etapas desde a extração de minério de ferro até o tratamento superficial do fundido.
Conforme citado anteriormente, o minério de ferro é preparado para fusão, após
esta etapa, é conformado em forma de lingotes e esses lingotes são insumos para
obtenção de várias formas geométricas como lâminas, chapas, perfis, barras, etc.

As peças fundidas podem ser consideradas como produto intermediário que são
incorporados em equipamentos mecânicos e automóveis. Portanto, sua demanda é
dependente das outras indústrias de bens de capital.

Sabe-se que quanto maior for a utilidade para o consumidor final, maior será o seu
valor agregado e o consumidor é insensível ao seu preço. Pelo fato de fundido não
ser um produto final, seu valor agregado é baixo e consequentemente o preço é
inferior.

Outro item importante para o aumento da eficiência da cadeia de valor é o meio de
transferência dos recursos físicos entre os membros da cadeia. A melhoria da
logística, envolvendo desde transporte em si, armazenagem e o fluxo de
informações acarreta numa economia enorme. Por exemplo, o estoque mantido
durante um ano, gera um custo de aproximadamente 25% do custo total do produto.
(WATERS, 1992, p.18)

o serviço logístico básico é oferecido em termos de sua disponibilidade,
desempenho operacional e confiabilidade, além de atender as necessidades e as
expectativa dos clientes. (BOWERSOWe CLOSS, 2001, p.24)

Para aumentar a eficiência da cadeia de valor, há algumas empresas que buscam
o ferro gusa em forma de líquido ao invés dos lingotes. A vantagem é a redução
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dos gastos de energia elétrica dos fornos de indução, porém, há desvantagens
como custo elevado de transporte especial, normalmente em forma de panelas
para manter a temperatura do líquido e os riscos ambientais, caso aconteça algum
acidente no trajeto e a forte dependência dos fornecedores de ferro gusa.

Outra desvantagem é a perda de oportunidade no mercado "spof', pois algumas
empresas em dificuldades para gerar fluxo de caixa, vendem seus ativos como
estoque por preços promocionais. Uma vez feito o contrato de fornecimento em
forma de líquido, a tendência do contrato é de longo prazo, pois a empresa
contratante quer garantir o fornecimento contínuo para compensar os
investimentos feitos na logística. Outro fator limitante deste processo do transporte
de ferro gusa líquido é a distância, pois, quanto maior a distância, maior a perda
calorífera do metal. Dizem que o projeto é inviável para distâncias superiores a

SOKm.

O transporte no Brasil é sem dúvida um fator crítico para o sucesso da cadeia de
abastecimento, uma vez que os setores ferroviários e fluviais são precários, sendo
obrigados a recorrer para transporte rodoviário, onde os custos são maiores.

Ao considerar o transporte interno dentro da fundição, existe um custo que é
imperceptível por muitos fundidores : o custo de transporte e de manuseio das
caixas, dos moldes, dos metais líquidos, dos modelos, etc. Em muitos casos, a
fundição cresce de uma forma desordenada e não estruturada, há problemas de
arranjo físico, layout dos equipamentos, recebimento dos materiais e despacho do
produto. Esse tipo de transporte, raramente é considerado, havendo a demanda da
mão-de-obra e de tempo. Ao invés dos operários estarem elaborando os moldes,
eles gastam tempo com as atividades não produtivas. Convém lembrar que o custo
da mão-de-obra predomina no custo final do produto. Há consultores que estimam
que esta perda de produtividade causa uma perda de 20% sobre o custo total.

Com a privatização da malha ferroviária, houve melhoria significativa do
escoamento das matérias primas como ferro gusa proveniente de Minas Gerais
para São Paulo e Rio de Janeiro.

A duplicação da rodovia Fernão Dias facilitará ainda mais o escoamento do
produto via rodovia, reduzindo os tempos de entrega do material. A duplicação da
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outra rodovia, BR-101 facilitará também o escoamento do carvão de Santa
Catarina para importantes centros industriais da região Sudeste. O mesmo não se

pode dizer a respeito da bentonita proveniente de Paraíba, onde o transporte
marítimo de cabotagem é ineficiente no Brasil, devendo recorrer ao transporte

rodoviário, o que encarece ainda mais o custo do insumo.

Por motivos de ineficiência do transporte e grande extensão do país, muitas das

fundições se localizam próximos aos centros consumidores, ou seja, grandes
cidades ou próximo aos fornecedores de matérias primas, como ferro gusa.

A indústria de fundição deve associar com outras indústrias para gerar maior valor
agregado do produto ao consumidor final. Para isso, deve haver uma integração

dos fornecedores de matérias primas, fornecedores de materiais de processo,
fornecedores de equipamentos de fundição; os compradores dos fundidos; as
universidades, as escolas técnicas; as entidades de pesquisa governamentais e

privadas; e as associações setoriais.

Observa-se a mudança dos hábitos e das culturas dos consumidores nos tempos

atuais. Hoje, não basta apenas ter um preço competitivo para conquistar os
clientes. É imprescindível que ganhe a preferência dos clientes. O preço não é
mais um fator ganhador de pedido, mas é um fator qualificador. Os clientes estão
cada vez mais exigentes levando em consideração a responsabilidade social dos
fabricantes. Eles dão preferência àquelas empresas que possuem a
responsabilidade social, beneficiam estas empresas, estão dispostos a pagar um
prêmio e identificam o mesmo valor dele com o do fabricante. Por exemplo, no
setor de papel de embalagem, estamos mais dispostos a pagar um pouco mais
caro para aquelas empresas que usam o papel reciclado, ao invés das que usam
as polpas de madeira. Reconhecemos os valores da empresa em preservar a
natureza e reaproveitar os recursos escassos.

Segundo PORTER (1989a, p.113), a diferenciação surge na própria cadeia de valor
e é uma fonte de potencial singularidade. Portanto, a sinergia é maior quando
consegue a cooperação entre os membros da cadeia de valor para uma
diferenciação em relação aos concorrentes, há mais chances de se destacar o
produto no mercado e obter a redução de custo.
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PORTER (1989a, p.128-129) define como sinais de valor, o valor criado pela
empresa que possa ser utilizado pelo comprador e o preço prêmio reflete o valor
apresentado ao comprador. A diferenciação determina a diferença entre o valor real
e o valor percebido pelo comprador.

A cadeia de suprimento ou de abastecimento é definida como um sistema formado
pelas organizações para entrega do produto ou serviço aos seus clientes.
(POIRIER e REITER, 1997, p.19)

A cadeia de suprimento não termina somente quando o produto final chegar nas
mãos do consumidor final, mas recomeça como matéria prima para processo de
fabricação de outros produtos, através da reciclagem.

5.3 Globalização

Outro grande impacto na cadeia de suprimento é a globalização. O setor de
compras representa em torno de 60% dos custos do produto final, através da
aquisição dos seus componentes ou dos serviços. A compra no âmbito mundial,
através de global sourcing, além de reduzir os custos diante da competição externa
e alavancar financeiramente, incentiva uma estratégia de disponibilidade do
produto, tecnologia, tempo de entrega, qualidade e disponibilidade da força de
trabalho. (CHASE, AQUILANO e JACOBS, 1998, p.483)

As empresas com a visão de operação em âmbito global para solucionar os
problemas de infra-estrutura, buscam aumentar a área de compra através da
compra internacional, buscam mais amplas áreas geográficas e sua mobilidade do
parque produtivo e implementam a distribuição para o mundo todo. (DORNIER,
ERNST, FENDER e KOUVELlS, 2000, p.52)

Segundo autores citados acima, há 3 tipos básicos das operações globais
(DORNIER, ERNST, FENDER e KOUVELlS, 2000, p.52-55)

Integração geográfica: há eliminação das fronteiras geográficas, as empresas
enxergam as instalações mundiais como se fosse uma única empresa.
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Integração funcional: fluxo simultâneo em coordenar os recursos disponíveis
para a produção e sua distribuição. A integração funcional melhora
internamente a gestão de diversos fluxos.

Integração setorial: é uma integração setorial entre diversos setores da cadeia
de abastecimento, cooperando além das fronteiras funcionais da empresa.

As 4 forças motrizes do processo de globalização definem as forças que
conformam o ambiente global e auxiliam na elaboração da estratégia de operações
globais : do mercado global, tecnológicas, custo global e políticas e
macroeconômicas. (DORNIER, ERNST, FENDER e KOUVELlS, 2000, p.141)

Com o processo de globalização, as empresas multinacionais compradoras
procuram obter os fundidos mais baratos em âmbito global. Com a eliminação da
barreira comercial entre os países, a competição é cada vez mais acirrada, o custo
é o ganhador de pedido. Deve ser lembrado que a qualidade do produto é pré-
requisito para ganhar o pedido, daí a importância da obtenção dos certificados
internacionais de qualidade como ISO e as.

Por outro lado, também surge a oportunidade das fundições de prover seus
produtos além do mercado doméstico, buscando as oportunidades no mercado
externo. Muitas vezes a demanda do mercado interno é inferior à capacidade
produtiva da empresa, e faz com que a empresa busque o mercado externo para
maximizar a operação produtiva e alavancar sobre seus custos fixos.

Com isso, os fundidos do Brasil passam a competir com os fundidos da Turquia, da
China e outros países subdesenvolvidos, onde o insumo e a mão-de-obra são
relativamente mais baratos. Os fatores políticos e econômicos são fundamentais
para obtenção do menor custo, pois qualquer mudança na política alfandegária ou
variação cambial altera o quadro de suprimento de uma industria.

Outra vantagem da globalização é a busca das inovações e avanços tecnológicos
no mundo afora. Uma melhoria significativa da obtenção das informações é sem
dúvida fruto do desenvolvimento da tecnologia de informação, especificamente da
internet que possibilita a pesquisa no mundo inteiro sobre novos materiais, novos
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processos, novos equipamentos e novas tecnologias, sem sair do país a custos
baixos.

No caso das fundições brasileiras, por ter um ambiente favorável para exportação,
cada vez mais as empresas brasileiras estão buscando o mercado externo. Além
do ambiente favorável, existe um desafio de como manter o nível da capacidade
produtiva constante, pois houve uma melhoria dos processos e o aumento da
produtividade com a mecanização e automação. Com a exportação, elas esperam
fazer uma previsão adequada para sua capacidade produtiva, reduzindo a
ociosidade do mercado interno.

Quanto maior a acuracidade da previsão, maior serão as taxas de alocação dos
recursos disponíveis para a produção e conseqüente controle maior dos custos
incorridos. Também, permite evitar os efeitos de chicoteamento, observado
bastante na indústria brasileira, com picos e recaídas num pequeno ciclo. O efeito
de chicoteamento na indústria de fundição é maior, por estar situada distante do
consumidor numa cadeia de suprimento.

Por outro lado, a globalização trouxe dificuldades de controlar os riscos e as
incertezas em negociar com vários países do mundo inteiro, especialmente os
países subdesenvolvidos que apresentam uma volatilidade econômica e política.
Um bom exemplo é a taxa de câmbio que flutua bastante de uma hora para outra.
Os ganhos obtidos com a compra dos componentes no exterior, podem-se
transformar em prejuízos e dores de cabeça, caso o câmbio for desfavorável no dia
do pagamento. Para evitar esses aborrecimentos, é necessário avaliar os riscos de
um país e fazer um hedge cambial para proteger a negociação.

Além da concorrência mundial dos fundidos, o setor sofre a substituição por outros
processos de fabricação como forjaria e estampagem. Ao manufaturar as peças
através da estampagem e caldeiraria, consegue obter uma tolerância dimensional
menor, por utilizar os cortes à laser. Consequentemente, consegue obter a peça
próximo ao perfil desejado, eliminando as fases de usinagem. A desvantagem do
forjado é seu alto custo da ferramental, onde a produção só se justifica através da
produção em massa.
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Os desafios da globalização, especificamente os preços e a complexidade do
mecanismo estão representados por 4 D's : distância, documentação, diversidade
cultural e demanda dos clientes. (BOWERSOX e CLOSS, 2001 p.132)
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6. AS TENDÊNCIAS FUTURAS DO MERCADO

o crescimento do setor é extremamente lento, tendendo a uma estabilização. O
mercado é saturado, em conseqüência da demanda dependente dos outros
setores, a tendência é de diminuição dos estabelecimentos no Brasil. Sua
produção mantém inalterada ao longo da década devido ao aumento da
produtividade com a mecanização e automação, e substituição pelas outras
matérias primas.

A inovação tecnológica é muito importante para continuidade de crescimento do
setor, pois com o domínio da metalurgia e o surgimento de novas ligas com
propriedades mecânicas melhores, consegue-se substituir por outros materiais. É
importante equacionar os materiais que podem ser substituídos pelos ferros e
vice-versa, os que os ferros podem substituir. Para obtenção dessas informações,
é preciso uma aliança estratégica com vários segmentos da indústria para
antecipar as tendências do segmento e desenvolver os produtos que satisfaçam as
necessidades dos clientes.

A sobrevivência da indústria de fundição depende das melhorias internas das
próprias fundições, como acuracidade dimensional dos fundidos e a flexibilidade
dos processos. E também pela ameaça das melhorias externas com o surgimento
de novos materiais como polímeros e compósitos com custo menor e qualidade
melhor.

A ABIFA, já em 1987, preveniu as tendências qualitativas no consumo dos fundidos
e o impacto nas projeções da demanda futura devido à substituição do aço pelo
ferro fundido (ex.: virabrequins), substituição dos ferrosos pelos não ferrosos e
plásticos (ex.: coletor de admissão), substituição dos ferrosos por materiais
cerâmicos (ex.: palhetas da turbina), redução do peso dos fundidos e surgimento
de produtos de maior qualidade. (ABIFA, 1987)

Cada vez mais se houve o termo "near net shape", ou seja fundidos com o peso e a
forma geométrica mais próximo do produto a ser obtido. As vantagens obtidas são
enormes, trazendo uma grande economia, pois elimina-se o desperdício do metal
vazado ao utilizar a quantidade exata do metal, a mão-de-obra é reduzida e menos
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tempo é gasto com a usinagem.

Quanto menor for o sobremetal para usinagem, menor será o seu custo e o
trabalho de acabamento. Em suma, a qualidade do produto deve ser assegurada,
simultaneamente deve haver redução do custo e do peso. A preocupação por estes
aspectos podem ser observados por um ditado que diz: "Fazer coisa bem feita na
primeira tentativa".

Para atender estas necessidades dos clientes, os fomecedores de equipamentos
de fundição estão oferecendo cada vez mais os moldes com tolerâncias
dimensionais menores, o que garante a qualidade do produto.

Além do conceito de "near net shape", a tendência é integrar vários componentes
numa única peça, através da análise de valor. Os dados estatísticos demonstram a
redução dos componentes com a integração. Na década de 80, um veículo era
composto por 4000 a 6000 peças, hoje o número foi reduzido para entre 500 e
1000 peças.

De acordo com CHASE, AQUILANO e JACOBS (1998, p.92), a análise do valor e a
engenharia do valor consistem em simplificar o produto ou o processo. Tem como
objetivo obter performance melhor ou igual com custo inferior, mantendo todos os
requisitos do cliente.

Uma vez que os fundidos passaram a ser commodities e são disputados de acordo
com o preço, em relação a outros processos. As fundições poderiam explorar este
conceito da análise de valor. Ao fundir uma peça extremamente complexa que
geralmente é composta por vários componentes, passa a simplificar o produto e o
processo de obtenção da peça. Como exemplo podemos citar a caixa de
transmissão que passou a ser fundido como única peça, ao invés de vários,
componentes fundidos e usinados. O aproveitamento do ponto forte dos fundidos,
que são as peças com cavidades internas e complexas, favorecerá a exploração
na manufatura dos novos componentes.

Segundo KAPRANOS E CAMPBELL (1998, p.92), as mudanças tecnológicas,
especificamente dos processos, tiveram grande impacto no mercado de fundição,
como Cosworth (fundição em areia a baixa pressão), lost toam (modelo perdido),
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investment casting e processo V, assim como processos de fundição sob pressão
como squeeze casting e tixoformação garantiram a qualidade melhor do produto.

o processo de lost toam só se justifica pela alta produção e é propício para
obtenção de paredes finas. O maior problema deste processo é o custo elevado do
material refratário que envolve o modelo e o uso da tinta específica. O processo
que poderia revolucionar é o processo a vácuo, com uso de areia normal, sem
aglomerante.

A grande vantagem do investment casting é a sua precisão dimensional, com
precisão de ± 0.005 mm e com acabamento superficial bem fino, de forma que não
precise da usinagem. Geralmente, estas peças são fundidas em Vitallium, Stellite,
Nimonic 80, aplicação para componentes aeroespaciais.

O processo de tixoformação conseguiu aumentar as propriedades de escoamento
e alongamento do alumínio, juntamente com o aumento da resistência à tração,
possibilitando o tratamento térmico do material. Nos outros processos, o
tratamento térmico do alumínio era inviável.

Outra tendência é a preocupação com fatores ambientais. Os empresários
enxergavam os investimentos em equipamentos anti-poluentes como gastos
improdutivos nas décadas passadas. Hoje, a imagem da empresa está
intimamente relacionada com o grau de preocupação da empresa em manter a
qualidade do ar, da água e outros componentes ambientais.

Para preservação das matérias primas escassas, o movimento de reciclagem
passa a ganhar seus adeptos. No Brasil, as taxas de reciclagem de algumas
matérias primas como ferro, alumínio e papel são altas, por existirem uma
categoria de trabalhadores informais que trabalham na coleta destes materiais. A
preocupação com a reciclagem não envolve apenas matérias primas, mas também
os insumos utilizados no processo de fundição como areias.

A reciclagem da areia verde é mais fácil por utilizar apenas componentes orgânicos
na sua preparação como bentonita, carvão e água. O processo se torna mais
complexo ao utilizar areia com resinas (alcalinas e fenólicas). Uma vez que estas
resinas envolvem a areia, sua remoção é feita através do processo mecânico a
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partir do atrito entre os grãos de areia ou através da incineração. Como os custos
de reciclagem são altos, as empresas costumam jogar nos aterros sanitários.

o processo de terceirização atingirá também o mercado de fundição e haverá uma
tendência de descentralização, ou seja, as empresas de fundição se especializarão
no seu "core business" que é a obtenção dos fundidos com melhor custo I benefício.
Conforme discutido no capítulo 4 de que as fundições cativas representavam 40%
do mercado, porém, nos próximos anos, esse número será reduzido.

As fundições de grandes portes repassam as peças que não se justificam
economicamente por ter troca constante de modelos para as fundições
intermediárias que fundem de 100 a 200 moldes por hora. A tendência dessas
fundições intermediárias é de crescer com a automação.

Cada vez mais observa a tendência de mecanização e automação da indústria de
fundição. A produção dos fundidos se manteve praticamente estável, porém a
produtividade dobrou nos últimos 20 anos, apesar do número de estabelecimentos
ter recuado da casa de 1500 em 1980 para 1000 em 2002.

Isto significa que as fundições predominantemente manuais estão fechando por
não poder competir com as fundições mecanizadas e as mecanizadas estão cada
vez mais automatizadas, aumentando sua produtividade. Conclui-se que ainda há
oportunidades das fundições serem mecanizadas e ganhar a competitividade no
mercado, enquanto que as fundições não mecanizadas tendem a desaparecer do
mercado.

o setor da fundição passa a utilizar mais os fornos de indução elétrica e de gás do
que os fornos que consomem o coque e o óleo vegetal, como o forno cubilô. Essa
tendência nas últimas décadas foi incentivada pelo alto rendimento dos fornos
elétricos (indução, a arco, estufas elétricas, etc.) em relação aos fornos de
combustão, porém, recentemente o quadro se inverteu com os aumentos
sucessivos das tarifas de energia elétrica.
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Tabela 6: Distribuição Percentual do Tipo dos Fornos

Tipo do Forno 1995 (%) 1997 (%) 19991%1
Elétrico Resistência 21 32 34
Elétrico Indução 36 33 27
Elétrico Arco 3 6 2
Oleo 30 20 20
Gás 1 5 10
Cubilô 9 4 7

Fonte: GORNI, FS, novembro/1999, p.21

A crise energética com racionamento, tem impedido as fundições de trabalharem a
pleno vapor, principalmente àquelas que estão situadas nas grandes cidades,
evitando os horários de pico entre 17:30H e 20:30H, quando a energia elétrica
passa a custar mais caro.

o impacto da economia de energia é grande, pois uma economia de 10 a 30% da
energia elétrica pode reduzir entre 1 a 3% do custo operacional. O melhor
aproveitamento das cargas de forno traz muitos benefícios, como melhor qualidade
do metal derretido, redução da matéria prima e da mão-de-obra. (MELHOR, FS,
junho/1999, p.32-34)

O sucesso do uso da energia elétrica no processo de fusão depende da sua
disponibilidade a longo prazo e as políticas tarifárias. Nos últimos 20 anos, houve
aumento de rendimento do próprio forno elétrico, com economia de 10% da energia
elétrica para a mesma quantidade fundida.

A maior parte do coque provem do carvão de Santa Catarina, com qualidade
inferior, devido à maior incidência de finos, comparado com os importados. Hoje, o
coque é largamente importado da China.

Hoje, há fontes alternativas de energia a preços competitivos como gás natural,
fornecido pela Bolívia, porém, exige maior infraestrutura como tanques
reservatórios e os gasodutos provenientes das refinarias. Sua aplicação ainda é
restrita, muitos casos para substituição do óleo combustível e GLP nos processos
de macharia e de tratamento térmico. Todavia, o forno a gás dificulta o controle
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metalúrgico do metal, sendo pouco utilizado para fornos de fundição.

6.1 Uso da Informática

o uso da informática tem colaborado para melhorias no processo de fundição,
especificamente na área de projetos. A engenharia simultânea possibilitou o

acompanhamento mais rigoroso e rápido através do CAO (Computer Aided Design)

e a prevenção de possíveis problemas que possam surgir no decorrer do processo,
adiantando desta forma as alternativas para solução do problema. Houve uma
economia grande de tempo e de custo, pois, antigamente, o problema era apenas
observado no decorrer do processo, após a peça ser fundida, necessitando as
alterações nos modelos e nos canais de alimentação. Hoje, com a simulação em
CAO, é possível prevenir as interferências e os problemas na etapa de projeto.

Outro advento da tecnologia de informação é a utilização dos dados digitais para
entrada das máquinas operacionais para usinagem dos modelos, assim como
inspeção dimensional dos modelos através da CMM. (Computer Measuring
Machine)

Também houve melhoria na área de modelagem com prototipagem utilizando o

processo de 30 dos sólidos para obtenção dos modelos de resina e sua cura por
raio laser ultravioleta. (FORO, 2001)

Um estudo realizado nos Estados Unidos revelou que os softwares de modelagem
do produto reduziram 40% dos tempos de desenvolvimento e de produção, ao
mesmo tempo, houve redução de 30% da mão-de-obra e dos custos de operação,
além dos 25% das melhorias de rendimento. Apesar do uso dos softwares focados
no projeto e na produção, ainda não há um software específico para sistema de
alimentação e massalotagem, ou seja, para simulação do preenchimento das
cavidades dos moldes com o metal. (KAPRANOS E CAMPBELL, 2001) Este
software seria sem dúvida, uma revolução da fundição, onde possamos detectar
com antecedência as falhas de porosidade e dos defeitos de enchimento, além das
falhas das estruturas mecânicas do produto.
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Para formulação dos softwares que possam resolver o problema da qualidade e
antecipar os defeitos do produto, é imprescindível a troca de informação entre os
fabricantes dos equipamentos, as fábricas de fundição e as entidades de pesquisas
governamentais e particulares para discussão do assunto.

Um banco de dados com os problemas, as possíveis causas, os defeitos e as
soluções que possam ser compartilhadas por todos, ajudaria na melhora da
qualidade do produto, não apenas uma fábrica em particular, mas o setor de
fundição como todo, melhorando a imagem e a confiabilidade do setor. O banco de
dados poderia também ajudar na elaboração de um software inteligente que
resolveria os problemas da falha dos produtos, o que levaria ao menor refugo e
aumento da produtividade.

Além da melhoria dos processos de fabricação e de projeto através de software, a
coleta dos dados e sua análise na etapa de pesquisa de marketing pode ser
facilitada com a introdução dos programas como SPSS. Os dados coletados
podem ser facilmente codificados em informações dos consumidores em adotar ou
não os produtos lançados, assim como antecipar as necessidades e atender suas

expectativas.

No setor de compras, há uma tendência cada vez mais do uso de EDI (Eletronic
Data Interchange), ou seja, os dados da saída de uma empresa é utilizada
diretamente na entrada de outra empresa. (CHASE, AQUILANO e JACOBS, 1998,
p.131) O objetivo deste processo é o aumento da velocidade de comunicação entre
as empresas e eliminação das falhas de comunicação.

O uso da informática tem como objetivo disponibilizar as diversas informações em
tempo real. Através desta tecnologia, é possível ligar os fornecedores com os
clientes, compartilhar os dados de maneira que possa prevenir as falhas, as
demandas e a ociosidade. Com o compartilhamento das informações através de
uma integração virtual, o ganho obtido por todos os membros do elo de suprimento
é grande e consequentemente consegue reduzir os custos de coordenação, de
oportunidade e de estoque.

O benefício maior é na parte de inventário, onde não há necessidade de produzir
as peças em estoque. A redução dos estoques implica na redução dos custos com

110



os inventários e maior capital de giro disponível na empresa.

Segundo WATERS (1992, p.10-11), o objetivo do controle de inventários é obter
maior nível de serviço do cliente com custo mínimo. Para isso, devem ser
questionados quais os itens que devem estar em estoque, quando os pedidos
devem ser colocados e quanto deve ser o lote de pedido.

A aplicação deste conceito é o programa de ERP (Enterprise Resource Planning)

que controla todos os processos, as matérias primas, produtos em processo e
produtos acabados em cada etapa do processo de manufatura, controlando
rigidamente o nível de inventário, alocando de forma adequada os recursos
humanos e produtivos que são limitados.

Este conceito do ERP é uma evolução do sistema Toyota de produção, onde a
produção de um bem independente como automóvel, que puxa a produção do
outro bem dependente como motores, caixa de transmissão e rodas. Outro recurso
menos sofisticado e bastante utilizado é MRP (Material Requirement Planning).

MRP efetua o planejamento do material requerido em cada processo a partir da
demanda de um bem acabado, puxando as matérias primas em seus subníveis de
componente na prioridade da árvore da lista de material.

No setor de fundição, poucas empresas empregam sofisticados programas de
controle de recursos produtivos e humanos. Muitas delas ainda realiza o controle
manualmente ou através das planilhas de Excel. O planejamento de produção é
arcaico, e algumas empresas preferem ter estoque dos produtos acabados do que
gastar tempo com setups para flexibilizar a operação.

Conforme havia citado no capítulo 2, sobre o problema de controle de areia pelo
processo de batch dos misturadores e a dificuldade de controle das propriedades
de areia. Muitos fornecedores de equipamentos já fornecem os misturadores que
controlam a propriedade de areia em tempo real, conforme o planejado, porém, o
custo de implantação do sistema é muito alto e poucas empresas de grande porte
são capazes de arcar com o custo do dispositivo.

Para atender melhor os consumidores, foi criado um sistema de melhor
responsividade aos clientes, denominado ECR (Effícient Consumer Response).
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Sua finalidade é melhorar o atendimento, tempo de resposta e o conteúdo aos
consumidores, gerenciando o fluxo de bens e de serviços baseado no fluxo das
informações, enfim, integrar diversos setores da cadeia de suprimento para
aumentar o valor ao consumidor.

ECR trouxe uma melhoria significativa na rede de suprimento de alguns produtos,
especificamente no varejo, onde obteve pequenos lotes de entrega, alta frequência
de entrega, estoques puxados, uso do EDI, estratégia conjunta e venda através do
varejo.

Outra ferramenta importante para estreitar o relacionamento com o cliente é
Consumer Relationship Management (CRM) que tenta aprimorar o seu
relacionamento através da captação correta da percepção dos consumidores e
buscar o maior lucro com menor recurso disponível.

6.2 Materiais Substitutos

Foram citados diversas vezes de que os fundidos de ferro, mais pesados, estão
sendo substituídos pelos materiais mais leves como alumínio e magnésio. Neste
tópico, vamos detalhar um pouco mais sobre as vantagens do uso destes
materiais.

6.2.1 Alumínio

A indústria de transformação de alumínio, inclusive de fundição de alumínio é uma
indústria que abriga cerca de 30.566 empregos em 2001, com a produção de 768,6
mil toneladas. (ABAL, 2002)

Ao contrário dos fundidos ferrosos que manteve a produção constante ao longo de
duas décadas, a produção de alumínio vem evoluindo a cada ano. Em 1992, sua
produção era de 360,9 mil toneladas e mais que dobrou em 2001. O consumo
interno foi de 738,1 mil toneladas, significando que praticamente tudo o que produz,
é vendido no mercado interno. (ABAL, 2002)
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Ao comparar o consumo de alumínio por produto, percebe-se que a participação
dos fundidos é muito pouco, com 12,7%. A maior parcela do produto é
representada pelas chapas e lâminas, voltada principalmente para a indústria de
embalagens.

Figura 5: Consumo de Alumínio por Produto (2001)
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Fonte: ABAl 2002

A vantagem da utilização do alumínio além do seu peso menor é o menor desgaste
dos modelos, devido ao ponto de fusão mais baixo que o de ferro, por isso agride
menos os modelos. A condutividade térmica é outra característica que favorece o
uso do alumínio. (UTILIZAÇÃO, FS, junho/2000, p.114)

A desvantagem do alumínio no processo de fundição é a ocorrência freqüente das
porosidades nas peças, que diminui a propriedade mecânica, especificamente
resistência à fadiga. A resistência à tração e o módulo de elasticidade são mais
baixos, resultando em peças menos rígidas. As propriedades de amortecimento
mais baixo do alumínio resulta em maior emissão de ruídos. (UTILIZAÇÃO, FS,
junho/2000, p.115)
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Por outro lado, o ferro fundido apresenta as vantagens como alta resistência à
tração e à fadiga, alta resistência ao desgaste, alta rigidez, alto amortecimento e
coeficiente de expansão térmica similar ao do aço. Porém, apresenta
desvantagens como peso maior. Para competir com o alumínio, a tendência é
tentar reduzir o peso com paredes menos espessas, melhorando a geometria da
peça, mas garantindo as propriedades mecânicas do ferro. Outra desvantagem do
ferro é sua superfície mais rugosa do que o alumínio, geralmente exigindo outro
processo subsequente de usinagem para obtenção da peça. O requerimento da
usinagem significa mais sobremetal e mais ferro numa peça fundida, aumentando
os trabalhos a serem executados, mais custos, mais matérias primas
desperdiçadas e mais tempo gasto. Além dessas desvantagens, a usinabilidade do
ferro é pior, por apresentar maior resistência à tração. (UTILIZAÇÃO, FS,
junho/2000, p.116)

Sua produção é destinada principalmente para os setores de embalagem,
transportes, construção civil e eletricidade. A figura abaixo representa o consumo
por setor:

Figura 6 .-Consumo de Alumínio por Setor (2001)
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6.2.2 Magnésio

Outro material que está sendo bastante utilizado é o magnésio, por ser mais leve
que o alumínio. (a diferença de densidade entre os dois materiais é de
aproximadamente 33%) Em muitos casos, há aplicação híbrida do material, com o
uso do alumínio e do magnésio simultaneamente, aproveitando as propriedades
mecânicas dos dois materiais. (GORNI, FS, novembro/1999, p.24-28)

A redução do peso de um automóvel está intimamente relacionada com aspectos
ambientais. Quanto menor for o peso, o consumo de combustível será menor. Uma
redução de 100Kg num automóvel movido a um motor padrão Otto traz economia
de 0,15 a 0,25 litros 1 100Km para cada 100Kg de peso a menos. Se considerar
uma média de 0,2 litros 11OOKm11 OOKge a redução de 20Kg com a utilização do
bloco de alumínio, levando em conta que o veículo percorreria cerca de 160.000
Km durante sua vida útil, a economia de combustível seria de apenas 64 litros.
Cabe a dúvida, até que ponto é vantajoso utilizar o alumínio, uma vez que a
economia é de R$128 reais, caso considerar R$2,OO,o litro de gasolina (preço
gasolina aditivada 07/02), numa vida útil para percorrer tal distância em 11 anos.
(considera-se que a distância média percorrida é de 14.250Km por ano).
(UTILIZAÇÃO, FS, junho/2000, p.117-118)

A substituição pelo outro material está intimamente relacionada com a viabilidade
econômica, legislações, disponibilidade da matéria prima e preço acessível,
energia e influências no meio ambiente. Os principais aspectos técnicos para
escolha do material para um veículo estão relacionados com redução da massa em
translação e rotação, disponibilidade e confiabilidade, capacidade de reciclagem,
redução da resistência ao movimento e conforto. (HALDENWANGER e ROECH,
1999, p.22)

Enfim, a redução do peso do automóvel está associado com 2 P'S: potência e
performance do veículo. Cabe aqui uma dúvida, conforme observamos no
exemplo acima, até que ponto os fundidos ferrosos devem ser substituídos por
outros materiais, devido à pouca economia financeira que a substituição beneficia.
Talvez seja mais conveniente melhorar o sistema de injeção eletrônica para que
queime totalmente o combustível para compensar esta substituição do ferro por
alumínio.
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Para entender melhor quais os materiais que estão sendo utilizados em
automóveis e seu percentual em relação ao peso total, citamos como exemplo o

Audi A6 com motor de 1.8 litros e quatro cilindros. Considerando seu peso seco de
1.236,1 Kg, inclusive bloco do motor e rodas. (HALDENWANGER e ROECH, 1999,

p.32)

Tabela 7: Utilização do Material no Audi A6

Material Percentual %
Aço e Ferro 58,3
Plástico 14,6
Alumínio 11,6
Pneu 3,7
Vidro 2,6
Polímeros de processo 2,5
Cu, Ms, Pb 2,1
Borracha 1,9
Magnésio 1,2
Material Natural 0,6
Outros 0,8

Fonte: HALDENWANGER e ROECH, FS, julho/1999, p.32 fig.5

116



7. O IMPACTO DA MECANIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO NO SETOR DE
FUNDiÇÃO

7.1 Mecanização e Automação

A indústria de fundição teve sua evolução com a mecanização e posterior
automação, que foram responsáveis pelo aumento da produtividade e melhoria da
qualidade dos fundidos. A história da fundição é antiga, datando até alguns
milhares de anos. Desde a descoberta dos fundidos, porém, sua mecanização
ocorreu nos fins do século XIX e a popularização dos equipamentos somente
ocorreu no século XX.

Um dos primeiros equipamentos a serem fabricados são as moldadoras que
começaram com squeeze, somente com compressão da areia. A seguir, evoluiu
para jolt-squeeze, que consiste na mistura, compressão e agitação da caixa para
melhor preenchimento da areia e por fim o surgimento de máquinas automáticas
com fluxo de ar (Seiatsu), que permitiu melhorar significativamente a qualidade dos
fundidos e reduzir a tolerância dimensional.

Outro equipamento que possui uma data antiga é o misturador para preparação de
areia. O processo de moldagem em areia, principalmente em areia verde, foi um
dos processos precursores da história de fundição.

Em muitas fundições, a mecanização e automação trouxeram muitos clientes por
reconhecer que os equipamentos conseguem a produção em grande escala e
conseqüente redução de preços, além da qualidade dos fundidos.

O que os fornecedores de equipamentos devem observar é o interesse do cliente
em produzir seus fundidos e satisfazer as necessidades do comprador. Para atingir
este objetivo, eles devem estar sempre em contato com os clientes para saber as
reais necessidades destes.
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Não adianta a fábrica de fundição ter um equipamento de moldagem de última
geração, e ter a ilusão de que o equipamento sozinho consegue multiplicar a sua
produtividade. Porém, deve estar ciente de que apenas a máquina não faz milagre,
é necessário todo o processo desde a preparação de areia até o manuseio dos
moldes. Isto é, precisa ter todo um sistema de retaguarda para que o equipamento
funcione a toda capacidade. Muitas vezes, o proprietário da fundição compra o
equipamento de moldagem, porém, esquece o resto do sistema.

Para automação de qualquer fundição, os fornecedores de equipamentos devem
entender a real necessidade do cliente, os processos utilizados e os recursos
disponíveis para tentar simplificar o processo ou outros meios do canal de
suprimento para obtenção do fundido e finalmente automatizar com os
equipamentos adequados para o processo do cliente. Não adianta vender os
equipamentos de alta produtividade, se o cliente não tiver infraestrutura adequada
para receber o equipamento.

A automação permite a uniformidade dimensional dos produtos através dos
processos sofisticados. A automação trouxe a facilidade de controle de qualidade
dos produtos e sua uniformidade, por outro lado, os operários simplesmente
operam os equipamentos e não sabem o conteúdo de muitos processos. No
passado, as operações de moldagem eram feitas manualmente e os funcionários
detinham o know how e a experiência do processo de obtenção dos fundidos.

Do ponto de vista do comprador, a qualidade do produto não precisa ser muito
superior ao do concorrente, pois o aumento do custo é exponencial ao aumento da
qualidade. O que ele precisa fazer é ter um produto um pouco melhor que o seu
concorrente, através da análise de benchmarking.

7.2 Suporte Técnico

A dificuldade consiste em manter os equipamentos importados funcionando. O
fator crítico é a manutenção, muitas vezes exigindo a presença dos técnicos
estrangeiros. Para evitar esta dependência, as empresas fornecedoras deveriam
treinar mais o pessoal interno.
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Assistência técnica dos equipamentos é um dos critérios ganhadores da escolha
do equipamento, pois apesar dos equipamentos modernos serem confiáveis, eles
estão susceptíveis às quebras e equipamento parado significa prejuízo às
fundições, além da necessidade de manutenção preventiva e substituição das
peças de desgaste.

Outra dificuldade é a obtenção das peças de reposição. Quando as peças de
reposição são componentes de desgaste, costuma-se ter estes componentes no
estoque, porém, quando ocorrer uma manutenção corretiva com a quebra de
alguma peça, o equipamento fica parado até a importação da peça, que pode
demorar algumas semanas. Quanto maior o período do equipamento parado, o
prejuízo é maior.

As peças de reposição têm se tornado um item crítico, pois ainda existe a
burocracia alfandegária, que demora para liberar os componentes. Muitas vezes, a
fundição é obrigada a enviar a pessoa para o país de origem do equipamento para
buscar as peças e agilizar o processo de reparo.

Por outro lado, os fornecedores evitam ter no estoque diversos componentes, uma
vez que os clientes são poucos e a baixa rotatividade das peças não justifica o
estoque, que custa em torno de 25% ao ano, pois, além da manutenção do estoque,
há o problema da sua obsolescência. O fornecedor deverá calcular até que ponto
vale a pena ter o estoque das peças de reposição para atender o cliente com nível
de serviço apropriado.

No caso da moldagem de areia, juntamente com a precisão dimensional dos
moldes, os fornecedores estão focando na flexibilidade de produção a fim de
eliminar os diversos desperdícios. A flexibilidade de produção é obtida
principalmente pelo setup rápido dos modelos. Para grandes produções, há
dispositivo de troca automática dos modelos que em poucos segundos trocam o
ferramental do equipamento. Antigamente, a troca de ferramental demorava alguns
minutos, aumentando o tempo de parada do equipamento.
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7.3 Valor do Cliente

Conforme discutimos no capítulo 2, sobre o modelo de valor para o cliente, os
clientes dos fornecedores de equipamentos de fundição esperam obter o produto

com seguintes características :

Baixo custo operacional;
Facilidade de manutenção e obtenção das peças de reposição;

- Assistência técnica permanente;
Flexibilidade operacional e tempo reduzido de setups;

Confiabilidade do equipamento;
Qualidade constante dos fundidos;

- Adequação às exigências ambientais futuras.

o interesse das fundições é fabricar os fundidos e não propriamente em comprar o
equipamento. É interessante colocar novos conceitos de negócio para prover o
serviço que agrega maior valor às fundições como leasing de equipamentos de
fundição. Desta forma, evita-se o acúmulo dos ativos para fabricação de fundidos

por parte das fundições.

Os fornecedores deveriam também fornecer as soluções dos problemas do cliente
como um todo e desempenhar o papel de consultor e não apenas vendedor. A

dificuldade maior está na integração dos sistemas e a sua manutenção.

Os fornecedores de equipamentos também poderiam "amarrar" os clientes com
seus serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecendo um serviço
completo com fornecimento de peças de reposição, através de um contrato de

serviço a longo prazo, como ocorre com as máquinas copiadoras.

O maior problema deste processo é o alto valor dos equipamentos e o investimento
inicial por parte dos fornecedores de equipamentos. Eles correm o risco de não
obter retorno suficiente sobre o investimento, caso ocorra a falência ou a

concordata das fundições.
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7.4 Mercado dos Equipamentos de Fundição

o mercado dos equipamentos de fundição no Brasil, possui perspectivas futuras
melhores com a obsolescência do parque industrial de fundição, onde os
equipamentos de fundição duram em média de 10 a 15 anos, alguns até 20 anos.

Apesar do mercado mostrar grande potencialidade, ainda é pequena para
comportar várias empresas. Estima-se que haja 10 grandes e 50 médias fundições
que possuam recursos financeiros suficientes para modernizar e automatizar, num
universo de 1000 fundições. Se considerar que os equipamentos duram em média
15 anos, haverá apenas 4 oportunidades de renovação do equipamento, fora os
investimentos em novas instalações.

Atualmente, há várias empresas fornecedoras de equipamentos de renome
mundial que estão concorrendo neste nicho, como Eirich do Brasil, CERP
(representante da GF e Disa), Kuttner do Brasil, Sinto Brasil Produtos Limitada,
Savelli, Hunter, Mondaí e outras pequenas empresas. Pela demanda reprimida do
mercado, torna-se inviável a instalação da unidade fabril para atender a demanda
de 1 ou 2 equipamentos por ano. Por isso, a maioria dessas empresas optam pela
importação dos equipamentos da sua matriz ou das empresas coligadas,
mantendo somente a assistência técnica e algumas peças críticas de reposição.

Há basicamente 2 maneiras de vender os equipamentos de fundição : uma é
esperar a vida útil do equipamento que gira em torno de 15 anos e outra é criar o
equipamento totalmente inovador que melhora muito o processo, economizando
tempo e dinheiro. Afinal, se a tecnologia for a mesma, com mesmo tempo de
processamento, mesmo custo e mesma qualidade do produto final, as fundições
vão esperar 15 anos para renovar o seu equipamento.

Para continuar crescendo no mercado de equipamentos de fundição, é necessário
ter inovação tecnológica e ser referência tecnológica dos concorrentes do setor. É
necessário sempre estar melhorando e evoluindo o produto, de acordo com as
necessidades dos clientes. Muitas vezes, a inovação é o fruto das necessidades
dos clientes.
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o papel da inovação é importante. Um dos fornecedores de equipamentos de

fundição, desenvolveu um equipamento que é capaz de eliminar uma etapa do
preparo de areia, que é o resfriamento. Esta redução da etapa reduziu de 70 a 80%
o sistema de exaustão, trazendo uma melhoria técnica e custos menores para o
novo sistema de areia.

Esta inovação só foi possível pela empresa por atuar em diversos segmentos dos

diferentes mercados, com aplicações diferentes. É apenas uma estratégia de
ma rketing , com uma aplicação diferente para o produto existente e a procura de

novos clientes. Estrategicamente, o risco é menor comparado com o
desenvolvimento de novos produtos para novos mercados.
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8. PRINCIPAIS PROBLEMAS E AS OPORTUNIDADES DO SETOR
DE FUNDiÇÃO NO BRASIL

Conforme visto anteriormente, os maiores problemas da indústria de fundição são
a falta de investimento no setor para modernização e introdução de novas
tecnologias, instabilidade política, regulamentação governamental, impostos muito
altos, falta do pessoal capacitado e dependência muito grande das outras
indústrias de bens de capital.

Por outro lado, conforme foi dito no item 2.2 sobre a atratividade do mercado, o
setor de fundição apresenta cada vez menos concorrentes, com característica de
fewness, ou seja, um mercado com poucos fornecedores de fundidos, pois houve
uma redução de um pouco mais de 30% dos estabelecimentos desde a década de
80. Houve uma seleção natural, sobrevivendo somente aquelas fundições que
foram competitivas.

8.1 Análise SWOT

Através da análise SWOT, vamos verificar quais são forças, fraquezas,
oportunidades e ameaças do setor de fundição, conforme tabela abaixo:

Tabela 7: Análise SWOT

Forças Fraquezas
- Insumos nacionais - Falta do profissional qualificado
- Mão-de-obra barata - Falta de investimento pl modernização

- Qualidade não constante
- Instabilidade política

Oportunidades Ameaças
- Exportação - Outras matérias primas
- Globalização - Outros processos de fabricação

- Componentes importados
- Falta da energia elétrica
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8.1.1 Forças

Conforme citado no tópico 4.2, o Brasil é auto-suficiente em insumos como minério
de ferro, bentonita, ferro-ligas, alumínio e outras matérias primas necessárias para
processamento dos fundidos. O maior componente da fundição que é o minério de
ferro, o país é segundo maior produtor mundial.

Outro aspecto positivo é a mão-de-obra barata, apesar dos últimos aumentos dos
salários mínimos. Mesmo assim, o salário é muito inferior comparado com o dos
países desenvolvidos. A mão-de-obra é responsável por 27% do custo final do
fundido.

8.1.2 Fraquezas

A falta do profissional qualificado e baixa atratividade de trabalho no setor de
fundição representam as principais fraquezas. O próprio ambiente agressivo e
hostil da fundição, associado com baixos salários, comparado com outros
segmentos metalúrgicos impedem a contratação de bons profissionais,
principalmente dos jovens. Conforme foi citado no tópico 4.2.10, ainda há
predominância de trabalhadores braçais com baixa escolaridade no setor.

A baixa lucratividade do setor, diante das pressões dos compradores, induz ao
sucateamento dos equipamentos da indústria de fundição. Quase não há capital
suficiente para investir em novos equipamentos e novas tecnologias, apenas tendo
capital de giro operacional para tocar o negócio.

Também foi citado que os empresários brasileiros são avessos aos riscos, diante
das mudanças constantes das regras do jogo. Principalmente no ano de eleição,
pois não há um alinhamento político entre os partidos do novo governo e do
governo passado. Cada vez que muda a política, geralmente mudam as diretrizes e
as regras. Há muitas fundições sofrendo com a alteração da política cambial, pois,
a dívida e o pagamento dos equipamentos são cobrados em dólar, sendo que a
receita é em moeda local.
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A variação da qualidade dos fundidos sempre foi um problema, uma vez que
poucas empresas adotam metodologias estatísticas como CEP e outras
ferramentas de qualidade. Muitas fundições sequer possuem instrumentos de
controle de qualidade, e quando possuem, muitas vezes não estão calibradas
adequadamente. Ainda há pouca conscientização sobre a qualidade na maioria

das fundições que são de pequeno porte.

8.1.3 Oportunidades

As oportunidades surgem como país exportador dos fundidos, devido à presença
dos insumos em abundância e que independe das importações. A mão-de-obra,
apesar de representar a maior parte do custo total, ainda é relativamente barata
comparada com os países desenvolvidos. Com a modernização do parque
industrial de fundição e treinamento dos trabalhadores, o Brasil possui uma
vocação para ser um país exportador de fundidos, pela sua qualidade e baixo

custo.

A globalização das empresas tem ajudado com esse conceito de adquirir os
componentes de qualidade e de baixo custo em âmbito mundial, caracterizada pela
especialização do ramo. Por exemplo, quando se fala em semicondutores, não se
fabrica mais nos países desenvolvidos, a produção foi praticamente transferida
para os países asiáticos como Malásia, Coréia, Taiwan, etc. O mesmo ocorre com
o desenvolvimento de softwares, onde índia domina a posição de liderança com
sua qualidade e custos baixos. Portanto, existe a tendência de cada país se
especializar naquilo que consegue fazer melhor do que os outros.

Além da especialização do país num determinado setor, existe a especialização
microeconômica, ou seja, da empresa num determinado segmento do mercado. É
preferível ser o melhor num segmento de fundição do que ser medíocre em vários
segmentos. Desta forma, percebe-se a especialização num determinado segmento
da fundição, como especialidade em alumínio, aço, cinzento, etc.

Em aspectos microeconômicos, ainda o Brasil está atrasado em certas técnicas e
processos, comparado com países desenvolvidos. A introdução da inovação
tecnológica e de novos equipamentos trarão uma vantagem competitiva em
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relação às outras empresas. É importante detectar o nicho do mercado em que os
produtos de outros materiais possam ser substituídos por fundidos e das peças
fundidas importadas que eventualmente possam ser substituídas por fundidos
nacionais.

8.1.4 Ameaças

A Ameaça é caracterizada pela substituição dos fundidos de aço pelos fundidos de
ferro cinzento e estes por fundidos não metálicos como alumínio e magnésio,
conforme foi citado no capítulo 6, sobre a vantagem do uso destes materiais por
serem mais leves. Por outro lado, os metais como alumínio vêm sendo substituídos
por plásticos.

o ponto fraco do plástico é o fato do insumo ser representado por química fina,
dependendo muito do exterior, pois, o Brasil ainda não tem o domínio da tecnologia,
portanto o plástico é sensível a qualquer variação cambial.

Além dessa fraqueza, o plástico apresenta a dificuldade de reciclagem, com
processos mais complicados do que os fundidos de ferro. Talvez uma campanha
de conscientização ambiental e reciclagem, mudando os hábitos dos consumidores
seja uma oportunidade para revitalização dos fundidos ferrosos.

Enfim, a indústria de fundição é ameaçada principalmente pelo surgimento de
novos materiais. É importante equacionar o que o alumínio e magnésio podem
substituir e o que eles não podem substituir para saber a demanda dos fundidos
ferrosos.

Por exemplo, os motores a diesel para os caminhões mostram que o alumínio é
inadequado para manufatura de seus blocos, pois não suporta vibrações
freqüentes como nos ferros. Neste segmento, o uso do ferro fundido continua
sendo uma boa opção, por ter baixo custo.

Além da substituição dos fundidos ferrosos por outros materiais, outros processos
de conformação mecânica como estampagem, forjaria e usinagem vem
substituindo os fundidos. Principalmente com a introdução dos cortes à laser, a
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plasma e a água, na caldeiraria.

Cabe aqui a dúvida até que ponto as pesquisas por outros produtos são
compensadoras para substituição por outros materiais ou outros processos,
quando o preço já é bastante competitivo e muitas vezes as receitas de venda não
cobrem os investimentos feitos em pesquisas.

Os fundidos diretamente importados são poucos e não representam ameaça pelo
fato do Brasil produzir com custo baixo e qualidade aceitável. Os fundidos
trabalhados e montados sob a forma de componentes e subconjuntos apresentam
ameaça iminente aos fundidos nacionais. Muitas vezes estas peças são usinadas e
montadas para serem utilizadas diretamente na produção de outro bem. Como
exemplo, podemos citar os motores e os câmbios dos automóveis que utilizam os
fundidos em abundância, porém, já são importados como componentes.

Outra ameaça grave para o desenvolvimento do setor de fundição é a falta de
energia elétrica. A crise energética que passamos em 2000, impediu o uso
freqüente dos fomos elétricos e houve um racionamento de energia. A energia
elétrica é essencial para operação da fundição e o aumento da tarifa compromete
diretamente o custo final do produto, perdendo a competitividade em relação aos
outros processos e fundidos importados.
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9. CONCLUSÃO

Este trabalho procura demonstrar a situação atual e as perspectivas futuras do
mercado de fundição dos metais ferrosos no Brasil. A hipótese inicial é de que a

indústria está em declínio no mundo e a tendência é cada vez mais reduzir o
número de fundições em virtude da substituição do ferro por outros materiais mais

leves como alumínio, magnésio e plástico.

o setor de fundição dos metais ferrosos no Brasil está estabilizado (crescimento
lento), apesar da substituição das matérias primas, conforme citado acima. A razão
desta estabilização são: transferência das fundições dos países desenvolvidos e o
aumento demográfico da população brasileira. O fator demográfico é importante
para o aumento da demanda. Outro fator que aumenta a demanda é o aumento do

poder aquisitivo da população.

Podemos concluir que apesar desta estabilização da produção nos últimos anos, o
setor de fundição dos metais ferrosos no Brasil apresenta os sinais nítidos de
declínio: redução do número de empresas, o que demonstra a falta de atratividade
do mercado e declínio da participação sobre o PIB nos últimos anos. Enquanto o

PIB brasileiro cresce, a participação do setor sobre o PIB decresce.

Há pouca atratividade para entrada dos novos concorrentes, devido à baixa
lucratividade do setor, altos investimentos iniciais, altas barreiras de entrada e de
saída e retornos lentos sobre o investimento. O tamanho do mercado é limitado,
com os níveis de produção inalterados nos últimos anos e não consegue absorver

novos concorrentes no mercado.

A baixa lucratividade está associada com excesso da capacidade produtiva e com
o maior poder de barganha dos compradores, que exercem pressão sobre o preço
dos fundidos. Há pouca diferenciação do produto e os fundidos são considerados

como commoditíes, competindo na base do preço.

Há uma tendência de migração das fundições dos países desenvolvidos para os
países subdesenvolvidos. A causa desta migração é a legislação cada vez mais
rigorosa em aspectos ambientais dos países desenvolvidos e o custo alto da mão-
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de-obra.

o setor apresenta um déficit de mão-de-obra qualificada, pois os jovens evitam o

trabalho árduo e sujo das fundições, geralmente com salários inferiores,

comparados com outros setores da manufatura como usinagem, estampagem e
forjaria. O treinamento e a reciclagem dos funcionários é imprescindível para

aumento da produtividade e da qualidade dos fundidos.

O impacto da mecanização e automação é grande, devido ao aumento da
produtividade e melhora da qualidade dos fundidos. Para sobreviver neste setor, é

necessário investir em equipamentos para aumentar a produtividade, pois a
lucratividade das fundições é baixa e o lucro é obtido somente pela economia de
escala. As empresas que não investirem na produtividade, perdem a

competitividade e são excluídas automaticamente do mercado. Houve redução do
número de fundições nos últimos anos devido à falta de competitividade e baixo

lucro do setor.

Outra evidência da mecanização e automação é o aumento da produtividade por
pessoa nos últimos 20 anos. A produtividade anual de cada empregado
praticamente dobrou neste período e por outro lado, o número de trabalhadores no
setor reduziu pela metade. A produção se manteve constante neste intervalo,

permanecendo entre 1,5 a 2,0 milhões de toneladas por ano.

A inovação tecnológica e a inovação dos processos podem alavancar a produção
dos fundidos. Caso consiga fundidos sob medida, sem sobremetal e prontos para
serem utilizados a custos baixos, sua demanda deverá aumentar. Por outro lado, a
inovação representa uma ameaça, pois uma tecnologia nova e descontínua pode

sucatear todo o parque produtivo.

Cada vez mais as questões ambientais ganham seu espaço. As fundições geram
diversos poluentes como finos, fuligens e ruídos. O desafio maior destas fundições
é como gerar menos poluentes e a preocupação com a responsabilidade social dos
produtos manufaturados, sendo importante o papel da reciclagem para
reaproveitamento dos recursos escassos.

O processo de globalização e a abertura do mercado contribuíram para a
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exportação dos fundidos brasileiros, pois, com global sourcing, as empresas
multinacionais buscam as peças mais baratas com qualidade em âmbito mundial.
Para adequar às exigências dos compradores internacionais, as fundições devem
investir na qualidade, através da obtenção dos certificados como ISO e QS.

O Brasil apresenta uma vocação para ser um grande produtor de fundidos. O país
é auto-suficiente em insumos como minério de ferro, ferro liga e alumínio. Também
a mão-de-obra é relativamente barata comparada com outros países, o que
favorece a exportação. Há problemas a serem resolvidos como uniformidade da
qualidade e a falta da energia elétrica.

Estas conclusões foram baseadas nos depoimentos das diversas pessoas
entrevistadas e nos dados fornecidos pela ABIFA, ABAL, ANFAVEA e ABIMAQ.
Também foram expostas as experiências vividas pelo autor no setor da fundição
brasileira.
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5) Renato R. Pierri - Diretor! Renato Lang Pierri - CERP Representações e

Serviços Técnicos Uda.

6) Uriel Vargas - Gerente Comercial - Eirich Industrial Uda

7) Antônio Carlos Moreira - Chefe de Produção - Komatsu do Brasil

8) Arnaldo Romanus - Consultor - Foundry Cursos e Orientações Uda

9) Luiz Barella - Diretor Comercial - Solotest Aparelhos para Mecânica do Solo Uda

10) Sérgio Mackeldey - Sócio - Durasteel

11) Richard Christian Schwarzwald - Gerente Qualidade Assegurada Peças -
Volkswagen do Brasil Uda.

12) Augusto Koch Jr. - Diretor Fundição - Lepe Indústria e Comércio Ltda.

13) Fernando de Moura Souza - Coordenador de Logística - Tupy Fundições
Uda

14) Oswaldo Nonato Filho - Diretor de Engenharia - Sinto Brasil Produtos
Limitada
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