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RESUMO 
 

 
 
 
 

A indústria é essencial para o crescimento econômico de um país. Dentro do setor 

industrial, o processo de fundição de metais é considerado um importante processo 

de manufatura. As peças fundidas são usadas em 90% dos equipamentos e 

máquinas. O Brasil ocupa a nona posição no ranking mundial de produção de 

fundidos, no entanto tem perdido competitividade, uma vez que já representou (em 

2011) cerca de 3,4% da produção mundial de fundidos e atualmente representa 2,0%. 

Esta pesquisa propôs estabelecer um modelo de avaliação da competitividade, com 

base na literatura acadêmica e na opinião de especialistas, o qual pode ser aplicado 

para as indústrias MPMEs de fundição de ferro e/ou aço. Ainda, com base neste 

modelo pôde ser estabelecido uma análise competitiva deste segmento do setor de 

fundição brasileiro. Este modelo foi testado por meio de uma survey junto a 111 

empresas dentro do perfil proposto. Notou-se que o modelo teórico pôde ser aplicado 

com resultados que corroboram a literatura sobre o assunto, no que se refere aos 

quatro fatores competitivos identificados, tendo como contribuição teórica o ineditismo 

do estudo, na medida em que a literatura passa, a partir de agora, a contar com um 

modelo para análise do grau de competitividade das indústrias de fundição MPMEs 

de ferro e/ou aço. Como resultado da survey, um ranking de competitividade pôde ser 

elaborado, com base no qual os gestores poderão analisar o posicionamento 

competitivo da suas respectivas empresas e, conhecendo os elementos competitivos 

que influenciam cada fator, poderão tomar decisões estratégicas baseando-se no 

conhecimento, de fato, dos aspectos relevantes para a competitividade. O grau de 

competitividade (GE) médio das 111 empresas foi 65%, com base em uma escala cujo 

valor máximo é 100%. Quase metade das empresas pesquisadas, apresentam um 

valor menor do que esta média. A empresa mais competitiva tem um GE de 94,3% e 

a menos competitiva 18,6%. As duas empresas mais competitivas do ranking são 

fundições de pequeno porte, fabricantes de aço, sendo que uma está localizada no 

Sul e outra no Sudeste brasileiro. 

 

Palavras chaves: Fundição; Competitividade empresarial; Gestão da Produção; 

Produtividade; Indústria. 



ABSTRACT 
 

 
 
 
 

The industry is essential to a country's economic growth. The foundry is considered an 

important manufacturing process within the industrial sector. Cast parts are used in 

90% of all equipment and machines. Brazil occupies the ninth position in the world 

casting production ranking, however it has lost competitiveness, since it already 

represented (in 2011) about 3.4% of the world production of castings and currently 

represents only 2.0%. This research proposed to establish a model for evaluating 

competitiveness, based on academic literature and experts’ opinion, which could be 

applied to the MSMEs (micro, small and medium enterprises) in iron and / or steel 

castings. Also, based on this model, a competitive diagnosis of this segment of the 

Brazilian foundry sector could be established. This model was tested through a survey 

of 111 companies within the proposed profile. It was noted that the theoretical model 

could be applied with results that corroborate the literature on the subject, with regard 

to the four competitive factors identified, having as theoretical contribution the 

originality of the study, as the literature lacks a model to analyze the degree of 

competitiveness of the MSMC iron and / or steel foundry industries. As a result of the 

survey, a competitiveness ranking could be developed, based on which managers will 

be able to analyze the competitive positioning of their respective companies and, 

knowing the competitive elements that influence each factor, will be able to make 

strategic decisions based on the relevant aspects to competitiveness. The average 

degree of competitiveness (GE) of the 111 companies was 65%, based on a scale 

where the maximum value is 100%. Almost half of the companies surveyed have a 

lower value than this average. The most competitive company has a GE of 94.3% and 

the least competitive only 18.6%. The two most competitive companies in the ranking 

are small steel foundries, one of which is in the South and the other in Southeast Brazil. 

 
Key words: Foundry; Business competitiveness; Production Management; 

Productivity; Industry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A indústria é essencial para o crescimento econômico de um país e a sua participação 

no PIB (Produto Interno Bruto) pode variar (SINGH; RAMAKRISHNA; GUPTA, 2017). 

Segundo dados do The World Bank (2020), para os nove países com maior PIB no 

mundo, em 2018, descritos na Tabela 01, na China a participação da indústria no PIB 

é de 41%, já os demais países desta lista, estão abaixo de 29%. 

 

 
Tabela 01 – Percentual da participação da indústria no PIB dos nove países mais 

ricos do mundo no ano de 2018 

 

 

Fonte: THE WORLD BANK (2020). 

 
 

A Alemanha tem reforçado a competitividade de sua indústria de manufatura 

implementando programas de fábrica inteligente, que incorporam tecnologia de 

informação e comunicação com políticas de fabricação, tais como: a estratégia 

hightech 2020 e a Indústria 4.0 (LEE; YOON; KIM, 2017). 

Ainda na Alemanha, a soberania industrial e tecnológica são os pilares para a 

manutenção da viabilidade futura do país. A participação da indústria na economia é 

fundamental e estratégica, sendo o país bem-sucedido como nação industrial, o qual 

tem seguido um modelo econômico baseado na indústria (NIS, 2019). 
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A Tabela 02 ilustra a representatividade de alguns tipos de indústria no percentual do 

PIB das nove maiores economias do mundo, no ano de 2018, no qual destaca-se a 

indústria de máquinas e equipamentos para transporte na Alemanha, com 44% de 

representatividade, sendo que no Brasil esta mesma indústria representa 18%, 

segundo dados do The World Bank (2020), é um exemplo de tipo de indústria que tem 

demanda por peças fundidas. 

 

 
Tabela 02 – Representatividade do tipo de indústria na economia dos nove países 

com maior PIB no mundo no ano de 2018 

Fonte: THE WORLD BANK (2020). 

 
 

Entre os ano de 1960 e 2018, segundo The World Bank (2020), nota-se uma variação 

do percentual da participação da indústria no PIB do Brasil, que teve o seu auge no 

ano de 1988, superando 40%, em 1993 observa-se pouco mais de 35% e após este 

ano, inferior a 25% de participação, conforme ilustra a Figura 01. 

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI) a cada R$ 1,00 produzido na 

indústria do Brasil são gerados R$ 2,40 na economia como um todo, sendo que, a 

título de comparação, na agricultura é gerado R$ 1,66 e no comércio e serviço este 

valor é de R$ 1,40 (CNI, 2020). 

A indústria é o setor da economia com melhor posição em um conjunto de atributos e 

desempenha importante papel como alicerce do desenvolvimento (IEDI, 2018). No 

Brasil responde por 70,8% das exportações, 72,2% da pesquisa e desenvolvimento 
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do setor privado, 34,2% dos tributos federais (exceto receitas previdenciárias) e 

emprega 9,4 milhões de trabalhadores (CNI, 2020). 

 

 
Figura 01 – Variação percentual da participação da indústria no PIB do Brasil entre 

os anos de 1960 e 2018 

 

 

Fonte: THE WORLD BANK (2020) 

 
 

A competitividade industrial é importante para os países que adotam políticas de 

industrialização orientadas para a exportação, no entanto, avaliar a competitividade 

de uma indústria é um processo complexo e pode ser analisado de várias perspectivas 

(SIRIKRAI; TANG, 2006). 

Quando se promove uma indústria competitiva internacionalmente, permite-se uma 

importante integração de um país à economia global (IEDI, 2018). 

O Brasil precisa ter uma indústria competitiva, inovadora, global e sustentável, 

superando-se problemas do passado e propondo-se uma agenda de desenvolvimento 

para a indústria do futuro (CNI, 2018). A posição central da indústria no sistema 

produtivo, gera efeito positivo e desencadeia um melhor desempenho para os demais 

setores da economia (IEDI, 2018). 
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O Brasil, no entanto, tem perdido posições no ranking global de competitividade do 

WEF (World Economic Fórum), já tendo ocupado a 48ª posição, no ano de 2013, 

atualmente está na 71ª posição, entre 141 nações no mundo (WEF, 2019). 

Não é possível pensar em uma retomada de crescimento e na prosperidade da 

indústria, sem uma elevação significativa da produtividade. No entanto, nos últimos 

dez anos, o Brasil apresentou a pior evolução da produtividade, entre seus dez 

principais parceiros comerciais (CNI, 2018). 

Em meio aos avanços tecnológicos, há uma maior integração entre trabalhadores e 

máquinas, havendo necessidade de as empresas investirem, de forma permanente, 

na qualificação de seus profissionais, a fim de que eles consigam acompanhar as 

mudanças tecnológicas e se mantenham competitivos (CNI, 2018). 

Um pilar importante da competitividade empresarial é o financeiro, o qual tem papel 

importante no crescimento das empresas, possibilita o investimento em novas plantas, 

máquinas, pesquisa, entre outros (CNI, 2018). 

No Brasil uma dificuldade é a obtenção do crédito e os custos do mesmo, os quais, 

segundo CNI (2018) são os principais impedimentos para que a empresa faça uso de 

recursos de terceiros para auxiliar o financiamento de suas atividades produtivas, de 

venda, exportação, entre outras, conforme ilustra Figura 02. 

 

 
Figura 02 – Participação de recursos de terceiros no financiamento dos 

investimentos das empresas industriais 

 

Fonte: CNI (2018) 
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As micro, pequena e médias empresas (MPMEs) brasileiras apresentam maior 

dificuldades de acesso a crédito quando comparadas às empresas de grande porte. 

Nos anos de 2009, 2011 e 2016, as MPMEs tiveram acesso aos valores 

disponibilizados pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social), nos percentuais: 12.2%; 25.4% e 23.3% respectivamente (CNI, 2018). 

A indústria passa por importantes transformações as quais abrem-se a novos desafios 

e oportunidades para as empresas brasileiras, sendo destaque alguns deles: (a) 

transição para a indústria 4.0; (b) desenvolvimento da internet das coisas; (c) 

modernização do parque industrial; (d) maior produção de bens de alta intensidade 

tecnológica e (e) aumento da inovação (CNI, 2018). 

Dentro do setor industrial, o processo de fundição de metais é usado em intensidade 

(PRASAD; KHANDUJA; SHARMA, 2016), sendo que a fundição é parte integrante de 

praticamente todas as atividades de fabricação. As peças fundidas são usadas para 

produzir 90% de todos os bens duráveis manufaturados e máquinas (AFS, 2019). 

Segundo a AFS (American Foundry Society), o mundo moderno funciona amparado 

por peças fundidas (AFS, 2019) e a indústria de fundição é responsável pela produção 

de diferentes produtos (FAYOMI et. al 2019), fornecendo peças para os principais 

componentes de máquinas, equipamentos industriais, a indústria automobilística, 

agrícola e têxtil e outros (NWIGBO, 2019). 

As fundições abastecem todos os setores do mundo moderno, incluindo o automotivo, 

aeroespacial, setor de engenharias em geral, máquinas agrícolas, geração de energia, 

ferroviário, artes, petroquímico, médico, defesa e marítimo (CAEF, 2019). 

Os dados da produção mundial de fundidos entre os anos de 2009 e 2019, segundo 

Modern Casting (2020), estão representados na Figura 03. 

Nota-se um crescimento entre os anos de 2009/2010 e 2010/2011, da ordem de 12% 

e 7% respectivamente. Nos demais anos, entre 2011 e 2016, o crescimento foi menor, 

sendo na média pouco mais de 1% ao ano. A produção mundial de fundidos voltou a 

crescer, 5% e 2,5%, nos anos de 2016/2017 e 2017/2018, respectivamente. 



21 
 

109863 112738 

98593 99798 
103223 103641 104129 104378 

91673 

80343 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
 
 

Figura 03 – Produção mundial de fundidos entre os anos de 2009 e 2018 (Mil Ton.) 
 

Fonte: Modern Casting (2020) 

 
 

A Tabela 03 ilustra a produção total de fundidos nos dez países com maior volume de 

produção mundial. Os países China, Índia e Estados Unidos representam, em média, 

quase 65% do total de fundidos produzidos no mundo, com uma pequena variação 

entre os anos de 2009 e 2019. A China representa, em média nestes anos, 43% do 

volume total dos fundidos produzidos no mundo. 

Em relação ao crescimento de produção, observa-se que a China – neste período de 

10 anos, entre 2009 e 2019 – cresceu em todos anos quando comparados um após 

outro, tendo um crescimento acumulado, no período, de 28,47%. 

O Brasil por outro lado, encerrou 2019, com uma produção de 2283 mil toneladas de 

fundidos, ocupando a nona posição no ranking mundial. No ano de 2011, chegou a 

ocupar, com uma produção de 3343 mil toneladas, a sétima posição no mesmo 

ranking. Em 2011 o Brasil representava 3,39% do volume de fundidos produzidos no 

mundo, e no ano de 2019 passou a representar 2,03% desta produção. 

A queda de produção do Brasil, neste mesmo período, segundo análise da Tabela 03, 

foi de mais de 46%, enquanto alguns outros países se mantiveram estáveis, tais como 

Alemanha e Japão, e outros cresceram, a exemplo da China, México e Coréia. 
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Tabela 03 – Produção mundial de fundidos entre os anos de 2009 e 2018 

 

Fonte: Modern Casting (2020) 

 
 

No Brasil, a fundição é um setor exemplo da convivência de grandes unidades de 

produção seriada de peças, por exemplo para a indústria automobilística, com 

fundições de micro, pequeno e médio portes que produzem peças sob encomenda ou 

por desenho (ABIFA, 2009). 

O segmento de fundição, no Brasil, empregou cerca de 57 mil profissionais, no ano 

de 2018, distribuídos em 1024 empresas do setor, as quais faturaram USD 8,4 bilhões, 

sendo a maioria, com predomínio do capital nacional. 

Nota-se ainda uma certa independência no uso de matéria prima nacional. É uma 

indústria, que tem por característica o uso intensivo de mão de obra, havendo, 

portanto, considerável geração de empregos nessa cadeia produtiva (ABIFA, 2019). 

Segundo análise dos dados de produção da ABIFA (Associação Brasileira de 

Fundição), entre os anos de 1980 e 2018, observa-se que volume de produção total 

de fundidos no Brasil – Figura 04 – reduziu entre os anos de 2010 e 2018. A mesma 

tendência nota-se para a produção de metais ferrosos (linha azul na Figura 04). 

Nota-se, no entanto, um aumento de produção, quando analisa-se a Figura 04, 

considerando o volume total de produção entre os anos de 1983 e 2008. 

A produção de metais não ferrosos se manteve estável em todos estes anos. Para 

Casotti, Bel Filho e Castro (2011) a crise financeira deflagrada em 2008 prejudicou a 

produção da indústria de fundição do Brasil. 
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Figura 04 – Produção anual de fundidos no Brasil entre os anos 1980 e 2018 
 

Fonte: ABIFA (2019) 

 
 

Mais de 50% da produção de fundidos (em peso) no Brasil, são fornecidos para o 

mercado automotivo, conforme ilustra a Figura 05, de forma que abastece fabricantes 

de componentes automotores, autopeças e as próprias montadoras (ABIFA, 2019). 

 

 
Figura 05 – Distribuição setorial das vendas de peças fundidas em 2018 

 

Fonte: ABIFA (2019) 
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Ainda segundo a ABIFA (2019) as exportações de produtos fundidos no ano de 2018 

foram de 377,5 mil toneladas, sendo que em 2008, havia sido de 614,5 mil toneladas, 

ou seja, uma redução de quase 40%, em peso, de peças exportadas, o que pode 

sugerir uma perda de competitividade da indústria de fundição nacional frente a seus 

competidores internacionais (ABIFA, 2019). 

Assim, a redução de cerca de 30% na produção de fundidos no Brasil, entre os anos 

de 2008 e 2018, conforme análise da Figura 04, e a diminuição das exportações de 

produtos fundidos fabricados no Brasil, entre os mesmos anos, de quase 40% (ABIFA, 

2019), sugerem uma análise da competitividade da indústria brasileira de fundição. 

As indústrias de fundição são empresas lucrativas e podem servir como fonte de 

emprego para profissionais graduados e, portanto, são de importância estratégica na 

industrialização de um país (NWIGBO, 2019). 

Por isso, a proposta é aprofundar nesta tese, o estudo do tema competitividade, com 

ênfase nas indústrias MPMEs de fundição de metais ferrosos do Brasil, tomando-se 

como referência a literatura internacional sobre o tema, pesquisa de campo junto às 

empresas e apoio de especialistas em gestão de fundição. 

 

 
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 
 

Como visto, é essencial para o crescimento econômico do Brasil, uma indústria 

competitiva, inovadora, global e sustentável, havendo como necessidade para isso o 

entendimento na elaboração de uma agenda orientada ao desenvolvimento de novas 

competências e mudanças estruturais (CNI, 2018). 

As indústrias de fundição do Brasil têm sofrido os impactos da baixa competitividade, 

inclusive, com quedas frequentes de produção (Figura 04) e exportação, além da 

diminuição da mão de obra empregada no setor, sendo que em 2008 eram 57 mil 

trabalhadores e em 2019, passou a empregar 55 mil (ABIFA, 2019). 

Assim sendo, como ponto central de seu desenvolvimento, este trabalho buscou 

responder estas questões: 
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1. Como estabelecer um modelo de análise competitiva para as micro, 

pequenas e médias empresas (MPMEs) brasileiras de fundição de 

ferro fundido e/ou aço? 

2. Como realizar um diagnóstico competitivo do setor de fundição de 

ferro fundido e/ou aço composto pelas MPMEs, com base no modelo 

estabelecido? 

 

 
Como premissa básica de resposta provável e provisória às questões enunciadas, 

tem-se a seguinte proposição: 

Estabelecendo um modelo para análise competitiva das micro, pequenas 

e médias empresas de fundição de ferro e/ou aço do Brasil, então será 

possível conhecer o ranking de competitividade das indústrias deste 

porte, no Brasil, com base em uma avaliação realizada, pesquisando-se 

as empresas. 

 

 
1.2. OBJETIVOS 

 
 

Para poder responder às questões de pesquisa propostas acima, os seguintes 

objetivos foram considerados: 

 

 
1.2.1 Objetivo Geral 

 
 

Estabelecer um modelo para análise competitiva, das MPMEs brasileiras de fundição 

de metais ferrosos (ferro fundido e/ou aço) e com base neste modelo, estabelecer uma 

avaliação competitiva do setor de fundição de ferro fundido e/ou aço composto pelas 

MPMEs brasileiras desse segmento de fundição. 

 
 

 
1.2.2 Objetivos Específicos 
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Os objetivos específicos considerados para esta pesquisa são: 
 

- Analisar, com base na literatura, os fatores competitivos relevantes para o segmento 

das MPMEs de fundição; 

- Com base nestes fatores competitivos estabelecer um modelo que possa medir o 

grau de competitividade das MPMEs de fundição de ferro e/ou aço do Brasil; 

- Validar este modelo por meio de sua aplicação e avaliação no segmento de fundição. 

 
 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 
 

Delimitou-se esse estudo às indústrias de fundição, de micro, pequeno e médio porte 

de ferro e/ou aço por duas razões: (1) segundo ABIFA (2018) a maioria das indústrias 

de fundição do Brasil são de micro, pequeno e médio porte, com predomínio de capital 

nacional e (2) o total do número das indústrias que fabricam peças de metais ferrosos 

(ligas de ferro fundido e aço), segundo ABIFA (2018), representam aproximadamente 

65% em relação àquelas que fabricam peças em metais não ferrosos (ligas de 

alumínio, latão, zinco e magnésio). 

Pode-se considerar, também, que em tonelagem de produção, os metais ferrosos 

somados, representam 91% da produção nacional de fundidos (ABIFA, 2019), em 

função da maior densidade das ligas, e conforme pode-se observar na Figura 04, foi 

a produção que teve maior variação entre os anos de 2010 e 2018. 

Diante destes dados, considerou-se focar a presente pesquisa no setor de fundição 

das empresas MPMEs que produzem peças nas ligas ferro fundido e/ou aço. Os 

conceitos utilizados nesta tese, foram obtidos na literatura. 

 

 
1.4 JUSTIFICATIVA PARA O ESTUDO 

 
 

Segundo CNI (2018) para a construção de uma indústria global, competitiva e 

sustentável é necessário: (1) aprimoramento dos processos produtivos; (2) 

capacitação continuada dos trabalhadores nas empresas; (3) investimento em 
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pesquisa, desenvolvimento e inovação e (4) desenvolvimento de novos modelos de 

negócios; os quais se tornam desafio para a gestão das indústrias. 

No âmbito internacional, um estudo realizado e publicado pelo IKB Deutsche 

Industriebank (2015), intitulado: “Indústria de Fundição 2020: tendências e desafios” 

identificou os cinco desafios globais mais relevantes para a indústria de fundição. A 

seguir estão descritos: 

(1) trabalhadores qualificados de fundição vão se aposentar nos próximos anos; 
 

(2) a concorrência para o pessoal se intensifica devido à mudança de estrutura etária; 
 

(3) a concorrência internacional crescente na indústria de fabricação de veículos irá 

limitar a possibilidade de repasse e aumento de custos; 

(4) recomenda-se para as indústrias de fundição, manter-se na liderança tecnológica 

para melhoria da produtividade; 

(5) o desafio, de muitas empresas familiares de fundição com a sucessão. 
 

A justificativa para o estudo tem fundamento na questão da importância da indústria 

de fundição no fornecimento de peças para outros setores da economia, com as quais 

serão fabricados veículos e equipamentos essenciais. 

O posicionamento do IKB (2015) e CNI (2018), convergem para uma demanda no que 

se refere à melhoria dos processos, capacitação de mão de obra e, consequente, 

melhoria da competitividade operacional da empresa. 

Diante deste cenário, busca-se, com este estudo e pesquisa, oferecer ao setor de 

fundição para micro, pequenas e médias empresas de ferro fundido e/ou aço do Brasil, 

informações relevantes e um estudo inédito que possa contribuir para a melhoria da 

competitividade operacional deste grupo de empresas, ao mesmo tempo que colabora 

com a literatura acadêmica sobre o tema. 

 

 
1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 
 

Com a finalidade de relatar a pesquisa desenvolvida, este trabalho apresenta 08 

capítulos dos quais o primeiro é esta Introdução. No segundo capítulo, será 

apresentada a revisão da literatura. No terceiro, o modelo. No quarto, será 
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apresentada a metodologia utilizada no estudo. No quinto, os resultados. No sexto, as 

discussões. No sétimo, a conclusão. E no oitavo, e último capítulo, as referências 

bibliográficas. A Figura 06 ilustra, de forma simplificada, como essa tese se estrutura. 

 

 
Figura 06 – A estrutura simplificada desta tese 

 

 

Fonte: O autor 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 
Neste capítulo contempla-se a revisão da literatura que sustenta o presente estudo. 

Inicialmente tem-se uma conceituação de fundição, destacando-se desde os aspectos 

gerais do processo até a gestão. O propósito é, também, apresentar os desafios e 

complexidades relacionados às indústrias de fundição e a competitividade com foco 

nas micro, pequenas e médias empresas, temas estes, os quais irão subsidiar e apoiar 

o desenvolvimento desta tese. Foram utilizados, nesta revisão de conteúdo, um 

número de 103 artigos científicos selecionados em diversas bases. 

 

 
2.1 O PROCESSO DE FUNDIÇÃO: CONCEITOS BÁSICOS E GENERALIDADES 

 
 

O processo de fundição está entre os mais antigos (PAGONE; SALONITIS; JOLLY, 

2018), é conhecido desde a pré-história a partir da produção de objetos em cobre 

fundido com o uso de moldes em pedra lascada (ROSSITTI, 1993). 

Avanços mais significativos na produção de fundidos foram registrados no período da 

segunda guerra mundial (LOPER, 2003). No Brasil, surgiu por volta do ano de 1580, 

em São Paulo, sendo ampliada a produção de produtos fundidos, a partir das 

demandas das ferrovias e portos (BETHELL, 2002). 

O processo de fundição é classificado em dois grupos: (1) de molde descartáveis, 

onde o mesmo é sacrificado para remover as peças já solidificadas e (2) de molde 

permanente feito de metal e pode ser reutilizado (GROOVER, 2007). 

A fundição, segundo Balon e Buchtová (2014), é uma manufatura com processos 

sucessivos de transformação da matéria-prima no produto final. 

Trata-se de um processo composto pela fusão do metal, utilizam-se cargas sólidas, 

comumente na forma de sucata, carregada em fornos de indução, cubilot, arco ou 

cadinho, para fusão; posteriormente o metal, já na forma líquida, é transferido e vertido 

em moldes (CHHABRA; SINGH, 2011), com formato da peça que se deseja fabricar, 

após a solidificação (KUMAR; RAM; RAWAT, 2017 e REBELATO et al., 2017). 
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Após solidificada, a peça segue ao processo seguinte, para eliminação de rebarbas e 

imperfeições (PAGONE; JOLLY; SALONITIS, 2016 e REBELATO et al., 2017). 

Os diferentes métodos usados para obter as peças dependerão da quantidade e do 

tipo de componente a ser produzido, envolve determinadas etapas, tais como: 

manuseio e armazenamento de materiais, produção de moldes e machos, fundição 

da liga, limpeza das peças e outros (SOSA; BANDA-NORIEGA; GUERRERO, 2013). 

O processo de produção em fundição de areia, como é chamado um dos processos 

em função do tipo de material do molde, inclui a etapa de preparação, moldagem, 

transporte dos moldes para o local de vazamento do metal líquido nas cavidades, 

exigindo-se controles em cada uma das etapas (KAMPA; GOLDA, 2018). 

Os produtos fabricados pelo processo de fundição, são submetidos a diferentes fases 

durante sua transformação (MEHTA, GOHIL e DOSHI, 2018), é um processo com 

várias etapas (KUMAR; RAM; RAWAT, 2017), versátil e apresenta possibilidade da 

fabricação de uma diversidade de peças (INGLE; NARKHEDE, 2018). 

O processo de fundição é o primeiro passo na fabricação de uma peça, é dependente 

da viscosidade do metal, dos parâmetros geométricos do molde e de determinadas 

propriedades físicas (BIRKHOLD; FRIEDRICH; LECHLER, 2015). 

Existem, da fundição, distintas afinidades entre os parâmetros, variáveis do processo 

e incertezas, que podem afetar a qualidade do produto (WOJTYNEK, 2010). 

A qualidade final de uma peça fundida depende de diferentes fatores, sendo dois 

deles: o cuidado na fusão do metal e os métodos empregados no enchimento do 

molde, havendo, portanto, influência dos projetos (INGLE; NARKHEDE, 2018). 

A fabricação de componentes fundidos exige um conhecimento das tecnologias 

empregadas em cada etapa de fabricação, tais como: a composição das ligas, o 

tamanho das séries, o tipo de projeto, a geometria do produto, ou seja, é importante 

ter o conhecimento e a capacidade de controlar as varáveis e as interações, caso 

contrário podem haver problemas (WOJTYNEK, 2010). 

Segundo Lima, Palma e Sales (2011) o uso sistemático da simulação computacional, 

aplicada no processo de fundição, auxilia a produção de peças não-seriadas, 

objetivando a melhoria do processo produtivo e da qualidade do produto. 
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2.2 A IMPORTÂNCIA DAS INDÚSTRIAS DE FUNDIÇÃO 

 
 

O processo de fundição é competitivo em relação a outros processos de fabricação 

sobretudo na produção de peças com geometrias complexas ou ao lidar com materiais 

difíceis de usinar (PAGONE; JOLLY; SALONITIS, 2016). 

A indústria de fundição é essencial para as nações (FORE; MBOHWA, 2010), é vital 

para muitas economias (SINGH; RAMAKRISHNA; GUPTA, 2017). 

Os produtos fabricados por fundição são usados em indústrias como a de aço, elétrica 

e eletrônica, ferroviária, aeroespacial, automobilística (FORE; MBOHWA, 2010), 

agricultura, mineração e de transformação (SINGH; RAMAKRISHNA; GUPTA, 2017), 

produzindo peças, tais como: discos de freio, implantes médicos, motores marítimos, 

pás das turbinas das aeronaves, entre outros (CAEF, 2019). 

A indústria de fundição pode obter, como resultado, peças de metal – ligas ferrosas 

(ferro fundido cinzento, ferro fundido nodular e aços) e ligas não ferrosas (alumínio, 

latão, zinco) – que não podem ser produzidas por meio de outros processos, tais 

como: laminação, forja ou soldagem (SOSA; BANDA-NORIEGA; GUERRERO, 2013). 

Pelo processo de fundição são fabricados produtos necessários para o cotidiano, 

gerando dezenas de milhares de empregos no mundo todo (AFS, 2019). Todos os 

setores da vida moderna dependem de produtos fabricados pelo processo de fundição 

(CAEF, 2019). O Quadro 01 ilustra alguns setores consumidores de peças fundidas. 

 

 
Quadro 01 – Lista de alguns setores consumidores de peças fundidas 

 

Fonte: Silva (2009) 
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As fundições podem se tornar mais fortes, quando estão focadas, reestruturadas e 

mais comprometidas com a inovação (LIN; YU; HSIEH; CHOU, 2010). 

A gestão familiar nas empresas de fundição pode restringir o desenvolvimento das 

mesmas, sendo que a tradição do negócio, muitas vezes passado de pai para filho, 

retarda a adoção de novas tecnologias (LIMA; PALMA; SALES, 2011). 

A produção típica de uma fundição, é por demanda, são elevados os requisitos de 

qualidade e exigidos, muitas vezes, prazos curtos de entrega para os produtos (PARK; 

YANG, 2013). 

Os produtos fundidos, são produzidos, normalmente, em pequenos lotes e logo são 

entregues, não havendo estoque, sendo que nestes casos, a atenção deve estar 

voltada para que não ocorram atrasos nas entregas (PARK; YANG, 2013). 

Em termos de mão de obra, a indústria de fundição: (a) cria importante quantidade de 

empregos por tonelada produzida; (b) têm possibilidade de treinar os profissionais no 

próprio local de trabalho (CHITAKA; VON BLOTTNITZ; COHEN, 2018). 

As peças técnicas, fundidas, possuem especificações adequadas, as quais são 

fabricadas com resistência e rigidez, a fim de que possam suportar as demandas da 

sua aplicação (KUMAR; RAM; RAWAT, 2017). 

 

 
2.3  OS DESAFIOS DAS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE 

FUNDIÇÃO DO BRASIL 

 

 
Alguns dos principais desafios para as micro, pequenas e médias empresas de 

fundição são: (1) a implantação e continuidade do uso da tecnologia; (2) o treinamento 

dos profissionais; (3) o desenvolvimento de novos produtos; (4) o gerenciamento de 

sua cadeia de suprimentos e (5) parcerias com clientes, fornecedores, distribuidores 

e outras organizações (SINGH; GARG; DESHMUKH, 2008). 

O uso eficiente de energia pelas pequenas empresas, faz diferença no desempenho 

econômico em termos de retorno de escala, isso mostra que, se as pequenas 
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empresas com uso intensivo de energia, fazem uso da mesma de forma mais eficiente, 

permitirá que sejam mais competitivas (SUBRAHMANYA, 2006). 

A Figura 07 ilustra o custo de energia, em alguns países. Notam-se diferenças, de 

preços, e no que se refere à competição de empresas instaladas nestes países, os 

mesos podem intervir nos custos de fabricação, uma vez que o processo de fundição 

utiliza de forma intensa a energia (THE GLOBAL CASTINGS INDUSTRY AFI, 2018). 

 

Figura 07 – Custo de energia de alguns países (€ / Kwh) 
 

Fonte: AFI (2018) 

 

 
As fundições MPMEs normalmente possuem um processo de produção com sistema 

de moldagem manual e uso de alguns fornos de indução de capacidade relativamente 

reduzida, desta forma, o tamanho do lote é pequeno e a produção é intensiva em mão 

de obra, a gama de materiais é limitada e a moldagem manual não é a melhor 

possível, para a competitividade (NORDLUND et al, 2008). 

O trabalho manual, especialmente para lotes pequenos, ainda é predominante em 

fundições de menor porte, em todo o mundo, sendo a automação adequada apenas 

para a produção em série (BIRKHOLD; FRIEDRICH; LECHLER, 2015). 

Existem, no processo de fundição, diversos parâmetros que afetam os resultados, 

contribuindo, muitas vezes para altas taxas de reprovação das peças, que levam ainda 
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à perda de receita e uma diminuição na capacidade da fábrica, os quais são, 

normalmente, ajustados manualmente para produzir boas peças fundidas com base 

na experiência do profissional (SOBAN; THORNHIL; SALUNKHE; LONG, 2016). 

A ampliação da produção de peças em aço poderá contribuir com a competitividade 

da empresa, em padrões internacionais, uma vez que normalmente este tipo de 

material tem maior valor agregado, no entanto exigirá melhor gestão por parte da 

empresa (LIMA; PALMA; SALES, 2011). 

As indústrias de fundição sentem forte pressão competitiva, regional e global, bem 

como pressão ecológica devido ao elevado consumo de energia nos seus fornos, 

todavia, ao melhorar a eficiência energética, as micro, pequenas e médias empresas, 

poderão aumentar a lucratividade e competitividade, no entanto, uma dificuldade que 

se tem, é o fato destas empresas possuírem recursos limitados para que sejam 

investidos esforços a fim de se obter a eficiência energética (LI et. al., 2017). 

As indústrias de fundição sofrem, com baixa qualidade e produtividade, devido ao 

envolvimento de vários parâmetros no processo, mesmo quando se considera um 

processo controlado, os defeitos de fundição são observados e, portanto, o processo 

de fundição é tido como incerto (DABADE; BHEDASGAONKAR, 2013). 

A qualidade da fundição de metal é prejudicada por vários parâmetros encontrados 

nas diferentes etapas do processo (PRASAD; RATNA, 2018). Fábricas de fundição, 

dificilmente podem escolher quais e quantos produtos fabricar, uma vez que os 

clientes especificam os tipos e quantidades de produtos (CHEN; WANG, 2009). 

Métodos mais eficientes de elaboração do planejamento da produção podem 

influenciar diretamente a competitividade do setor e as despesas de energia por meio 

do racionamento efetivo das cargas do forno e do estoque nos níveis do processo; ele 

pode efetivamente reduzir despesas de energia e custo direto (LI et al, 2017). 

Existem várias questões ambientais associadas à indústria de fundição, como a 

emissão de gases nocivos e venenosos, partículas de poeira e areia e a geração de 

poluentes (FORE; MBOHWA, 2010 e PRASAD; KHANDUJA; SHARMA, 2016). 

A crescente consciência sobre as questões ambientais e os resíduos tóxicos gerados 

pela indústria de fundição precisa ser estudada de forma crítica e urgente (FORE; 

MBOHWA, 2010). As indústrias de fundição enfrentam desafios relacionados à 
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sustentabilidade econômica e ambiental, além de requererem uma quantidade 

substancial de energia (TORIELLI; ABRAHAMS; SMILLIE; VOIGT, 2011). 

As fundições MPMEs nem sempre são capazes de atender a uma variedade de 

demandas de componentes fundidos (NORDLUND et al, 2008), precisam de ajuda da 

tecnologia de automação, em função de algumas razões, tais como: (a) intensivo em 

trabalho manual; (b) variações no processo; (c) as condições ambientais extremas de 

trabalho; (d) problemas de saúde e segurança (WADHWA, 2013). 

O processo de produção da empresa de fundição é variado e complexo, possui várias 

mudanças físicas e químicas ao mesmo tempo, o que faz com que, o planejamento 

de produção seja um elemento chave da empresa, não é apenas o principal 

componente para garantir a operação estável, mas também uma garantia efetiva para 

completar a meta de produção (BALLESTÍN; MALLOR; MATEO, 2012). 

A base de clientes e a gama de segmentos de produtos das fundições MPMEs, 

diferem das maiores (NORDLUND et al, 2008), nas quais tem-se demanda por 

equipamentos automatizados para atender às séries de produção (WADHWA, 2013). 

Há uma maior dificuldade de implantar-se boas práticas nas micro, pequenas e 

médias empresas, pois normalmente, possuem restrições de recursos e 

conhecimento limitado das metodologias de automação de fabricação (LUND, 2016). 

A fundição de metal é um processo de fabricação intensivo em energia, tecnicamente 

desafiador, com uma longa história desempenhando papel importante na produção de 

grande variedade de produtos (PAGONE, JOLLY e SALONITIS, 2016). 

Consome, no entanto, quantidades significativas de água e energia, e produz 

poluentes orgânicos, causando contaminação no meio ambiente (SINGH; 

RAMAKRISHNA; GUPTA, 2017), no entanto, nota-se que a simulação numérica pode 

ser empregada para uma melhoria do processo, gerando diminuição de passivos ao 

meio ambiente (DE FREITAS PAZ; OLIVEIRA, 2017). 

A maior parte do trabalho em fundição requer operadores humanos, mas devido à 

baixa produtividade e às condições perigosas de trabalho, observa-se a tendência de 

algumas empresas adotarem a automação e robotização dos processos de fabricação 

em fundições (KAMPA; GOLDA, 2018). 
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A Figura 08 ilustra a produtividade (relação de tonelada / ano / homem) de alguns 

países, na qual observa-se que o Brasil está na quarta posição, entre os dez países 

considerados neste levantamento. 

 

 
Figura 08 – Relação tonelada / ano / homem na produção de Fundição 

 

 

Fonte: SILVA (2009) 

 
 

Um comparativo entre as indústrias de fundição com menor capacidade de produção 

(MPMEs), permite observar que estas possuem produtividade até dez vezes menor, 

quando comparadas àquelas com maior nível de capacidade, vide Tabela 04. 

 

 
Tabela 04 – Tonelada / ano / homem e relação ao nível de capacidade de produção 

 

 

Fonte: Silva (2009) 
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Cada etapa do processo de fundição acarreta risco de ocorrência de falha, a qual leva 

a produzir defeitos, que reprovam o produto (MEHTA; GOHIL; DOSHI, 2018). A 

sincronização de vários processos diferentes é necessária para obter o fluxo de 

produção na fundição (KAMPA; GOLDA, 2018). 

A detecção de defeitos é uma preocupação nas indústrias de fundição, bem como 

suas causas e soluções, sendo o uso das ferramentas de simulação importante para 

minimizar os problemas antes da produção (MEHTA; GOHIL; DOSHI, 2018). 

Nota-se que há oportunidade para pesquisa e inserção da simulação numérica nos 

processos de fundição de metais, em função do número considerável de variáveis no 

processo (DE FREITAS PAZ; OLIVEIRA, 2017), no entanto, a complexidade dos 

mesmos, além do número de parâmetros de entrada relacionados aos de saída, ainda 

são desafios para as tecnologias (KOZŁOWSKI et al. 2018). 

 

 
2.4 A COMPETITIVIDADE E A GESTÃO DAS INDÚSTRIAS DE FUNDIÇÃO 

 
 

O estudo iniciado por Porter (1979), destacou cinco elementos competitivos 

relevantes, que influenciam a competitividade de uma empresa, são eles: ameaça de 

produtos substitutos, de rivais estabelecidos e de novos entrantes, além do poder de 

barganha de fornecedores e dos clientes. 

Para uma empresa ser competitiva, ela deve ter os menores custos (ORAL, 1986); 

melhoria contínua mensurável dos seus processos e capacitação das pessoas 

(ARMSTRONG, 1989), redução contínua dos custos, produção com alta qualidade e 

entrega dos produtos no prazo (CROWDER, 1989). 

É importante para a competitividade, o gerenciamento eficaz dos equipamentos, 

treinamento frequente dos profissionais e conhecimento sobre gestão e tecnologia 

(WACKER, 1989). Uma maior participação no mercado mundial depende do grau de 

competitividade da empresa (MONTICELLI, 1994). 

Se uma empresa possui uma competência superior aos concorrentes, ela poderá criar 

uma vantagem competitiva (COHEN; LEVINTHAL, 1990). Competitividade é a 

capacidade organizacional de agir e reagir com sua força financeira (FEURER; 
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CHAHARBAGHI, 1994), o termo, é normalmente aplicado, a economias de bloco, 

países inteiros, regiões dentro de países, setores industriais, firmas individuais e até 

mesmo a produtos e serviços (CHANG MOON; PEERY, 1995). 

As empresas competitivas internacionalmente não são aquelas com preços de venda 

menores ou de maior produção, mas aquelas com capacidade de melhorar e inovar 

continuamente, mantendo seus diferenciais competitivos, que lhe permitam alcançar, 

sustentar e melhorar a posição socioeconômica (PORTER; VAN DER LINDE, 1995). 

Segundo Chi (1999) a competitividade se dá a partir da: (1) capacidade de previsão, 

inovação e marketing; (2) da qualidade do fornecimento de produtos e prestação de 

serviços; (3) a capacidade de cultivar talentos, fazer uso efetivo da tecnologia e 

gerenciar processos. 

A competitividade de uma empresa depende, especialmente, de sua capacidade de 

desempenhar bem a gestão de custos, qualidade, prazo de entrega, confiabilidade, 

inovação e flexibilidade para se adaptar às variações na demanda (CARPINETTI; 

GEROLAMO; DORTA, 2000). 

Para Fleury e Fleury (2003) as prioridades para melhoria da competitividade são: 

gestão dos custos, prazo de entrega, qualidade dos produtos e flexibilidade. 

Pequenas e médias empresas, precisam aumentar a produtividade e a 

competitividade, para sobreviver e prosperar, pois sofrem com as pressões 

internacionais da concorrência (ST-PIERRE; RAYMOND, 2004). Segundo Sirikrai e 

Tang (2006) as empresas serão mais competitivas à medida que tenham excelência 

na fabricação e valor agregado dos produtos, obtendo retorno financeiro adequado. 

Quatro blocos de fatores são determinantes para a competitividade: (1) criatividade, 

inventividade, adaptabilidade e know-how; (2) as condições de demanda apropriadas; 

(3) instituições afins e de apoio eficientes e (4) estrutura dinâmica da empresa, 

estratégias e rivalidade (WALKER; MINNITT, 2006). 

A transferência de conhecimento desenvolve a competência principal das 

organizações e cria sua própria vantagem competitiva (LIAO; HU, 2007). 

A vantagem competitiva de uma empresa é baseada em: custos mais baixos do que 

os outros, ou fazer algo que ninguém mais faz ou pode fazer (SAARELAINEN et al, 
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2008). Na maioria dos estudos, a competitividade de uma organização é medida a 

partir de determinados parâmetros financeiros (SINGH; GARG; DESHMUKH, 2008). 

Por diversos anos, o termo competitividade vem sendo utilizado para se referir a uma 

vantagem que uma empresa possui, em comparação com seus concorrentes em um 

mercado doméstico ou internacional (SHAFAEI, 2009). 

Competitividade é a capacidade e o desempenho de uma empresa, subsetor ou país 

de vender e fornecer bens ou serviços em um determinado mercado (CHEN; WANG, 

2009). A concorrência global está se estreitando e as empresas têm de pensar em 

como permanecer competitivas (SAARELAINEN et al, 2008). 

Fabricar o produto para o mercado correto no momento adequado é um pré-requisito 

para manter a competitividade de uma empresa, pois à medida que possui produtos 

competitivos, no médio prazo, ela se mantém competitiva (CHEN; WANG, 2009). 

São quatro, os principais elementos que afetam o desempenho competitivo de uma 

empresa: (1) especialização; (2) disponibilidade de capital; (3) qualidade e (4) 

estabilidade financeira (SHAFAEI; SHAHRIARI; MORADI, 2009). 

O Quadro 02 ilustra alguns elementos que influenciam a competitividade de uma 

empresa, sob o ponto de vista dos autores. 

 
 

Quadro 02: Aspectos determinantes e elementos que influenciam a competitividade 
 

 

Fonte: Adaptado de Shafaei (2009) 
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A competitividade de uma empresa pode ter influência em determinados fatores, 

alguns dos quais estão descritos na Figura 09. Nota-se, pela análise da figura o quanto 

é complexo avaliar a competitividade de uma empresa. 

Possuir a tecnologia mais avançada não é suficiente para que a empresa seja 

competitiva, há necessidade de se garantir, maior rendimento, menores custos fixos 

e preços mais flexíveis para que a empresa conquiste maior participação no mercado. 

Sob outro aspecto, o melhor recurso humano e menor  tempo de  ciclo associado     

à eficiência, permite que a empresa tenha menores custos, e consequentemente, 

maiores lucros (CHEN; WANG, 2009). 

 

 
Figura 09 – Fatores que influenciam a competitividade 

 

Fonte: Adaptado de Chen e Wang (2009) 

 
 

O alinhamento da manufatura com as prioridades estratégicas da empresa, favorece 

a competitividade (SINGH; GARG; DESHMUKH, 2008), é importante que a empresa 

produza a peça certa para o mercado correto de seus produtos (CHEN; WANG, 2009). 
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Educação de qualidade, acesso a treinamento para o trabalho, aspectos culturais da 

produtividade humana e habilidades pessoais influenciam a competitividade de uma 

empresa (SHAFAEI, 2009). 

O nível de treinamento dos profissionais influencia a produtividade, o tempo de 

entrega, a manutenção de clientes e, por fim a rentabilidade da empresa (POVEDA- 

BAUTISTA; BAPTISTA; GARCÍA-MELÓN, 2012). 

O Quadro 03 ilustra dezessete indicadores, que influenciam a competitividade de uma 

empresa, divididos em quatro categorias, segundo os mesmos autores. 

 

Quadro 03: Indicadores que influenciam a competitividade de uma empresa 
 

Fonte: Proveda-Bautista; Baptista; Garcia-Melón (2012) 

 

 
No que se refere ao relacionamento com o fornecedor, é importante que a empresa 

desenvolva rotinas que possibilitem transferência de conhecimento, desenvolvimento 

da inovação e a qualidade, melhorando o seu grau de competitividade (F. ESPINO- 

RODRÍGUEZ; RODRÍGUEZ-DÍAZ, 2014), o qual é considerado como sendo a medida 

da competitividade da empresa em relação a um conjunto de empresas do mesmo 

segmento econômico (CONTADOR; CONTADOR; LEITE, 2014). 

A pressão competitiva resultante dos custos crescentes de fabricação e design, 

incerteza tecnológica e redução dos preços ao consumidor, fez com que a indústria 

se adaptasse, com mudanças estruturais (SIRIPITAKCHAI; MIYAZAKI; HO, 2015). 

Estudos que permitem análise dos processos, com redução de perdas e desperdícios, 

resultando em uma manufatura enxuta, é considerado relevante para a melhoria da 

competitividade da empresa (OLIVEIRA; GALHARDI, 2015). 

Os planos de educação visam desenvolver as habilidades dos funcionários para o 

trabalho, os programas de desenvolvimento de carreira e avaliação de desempenho 
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promovem a capacitação dos funcionários, tornando-os mais competentes e com isso 

a empresa melhora sua competitividade (ALAYÓN; SÄFSTEN; JOHANSSON, 2017). 

As prioridades competitivas podem ser usadas como medidas de competitividade 

(externa) e competência (interna), segundo Fleury e Fleury (2003), as organizações 

devem otimizar a relação qualidade e preço para obter excelência operacional. 

O conhecido ciclo de vida do produto é um conceito importante no planejamento de 

produtos e na implementação da estratégia (LIN; YU; HSIEH; CHOU, 2010). 

Os produtos possuem características e estágios dos ciclos de vida, diferentes, e, 

portanto, exigem estratégias diferentes de marketing, finanças, fabricação, compras e 

pessoal, para fortalecer a competitividade dos mesmos em um ambiente dinâmico e 

de competição (LIN; YU; HSIEH; CHOU, 2010). 

Nota-se que um número significativo de empresas não mantém a competitividade e 

lucros frequentes de todos os seus produtos, desta forma, deverá analisar quais 

produtos devem ser mantidos em produção (CHEN; WANG, 2009). 

É importante a produção correspondente à demanda e a possibilidade de dispor da 

mesma a um preço que cubra os custos e possibilite lucro, que permita ao proprietário 

ou investidores, aplicar os recursos necessários no financiamento das necessidades 

para desenvolvimento da empresa de fundição (WOJTYNEK, 2010). 

A energia é um insumo que influencia diretamente na produção de uma peça fundida, 

o preço precisa ser gerenciável ou controlável (MULHALL; BRYSON, 2014). 

O custo da energia afeta significativamente a competitividade das empresas de 

fundição, portanto, há interesse por parte das mesmas, em buscar medidas que 

permitam redução no consumo de energia (PAGONE; JOLLY; SALONITIS, 2016). 

A competição cada vez mais intensa sugere o uso mais eficiente de energia a um 

custo menor (PAGONE; JOLLY; SALONITIS, 2016). A competitividade das empresas 

de fundição será refletida diretamente na produção segura, na operação de baixo 

custo e na resposta rápida às necessidades dos clientes (ZHANG, 2018). 

A partir das definições de competitividade observadas na literatura, esta tese 

considera competitividade empresarial como sendo: 

A capacidade de produzir a peça, ou prestar o serviço, corretos para determinado 

mercado (CHEN; WANG, 2009), valendo-se de conhecimentos sobre gestão e 
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tecnologia (WACKER, 1989), utilizando-se de mão de obra capacitada (ALAYÓN; 

SÄFSTEN; JOHANSSON, 2017) e obtendo como resultado produtos ou serviços de 

qualidade (F. ESPINO-RODRÍGUEZ; RODRÍGUEZ-DÍAZ, 2014), de maneira a 

responder rapidamente as necessidades dos clientes (ZHANG, 2018), com retornos 

financeiros acima da média do setor de atuação (FEURER; CHAHARBAGHI, 1994). 

 

 
2.5 OPORTUNIDADES DE MELHORIA DA COMPETITIVIDADE DAS INDÚSTRIAS 

DE FUNDIÇÃO 

 

 
Uma indústria de fundição mais competitiva pode ser escolhida para comercializar 

localmente seus produtos, uma vez que: (1) há maior cooperação nos projetos; (2) o 

prazo de entrega e o estoque são menores e (3) o feedback é rápido para eventuais 

problemas e as correções são iniciadas em menor prazo (SAARELAINEN et al, 2008). 

O gerenciamento de uma indústria de fundição pode ser fundamentado em quatro 

estratégias competitivas: (1) a estratégia de liderança de custos, (2) a estratégia de 

diferenciação, (3) a estratégia de diferenciação focada no cliente e (4) a estratégia de 

baixo custo focada no cliente (LIN; YU; HSIEH; CHOU, 2010). 

Uma empresa de fundição pode alocar mais capacidade para pedidos dentro de 

categorias que possam ser mais competitivas no futuro (CHEN; WANG, 2009). 

A empresa poderá redefinir suas estratégias competitivas durante o ciclo de vida de 

um produto em função: (a) da mudança da situação econômica; (b) das diferentes 

ações dos concorrentes e (c) mediante mudança na demanda dos clientes, podendo 

adotar medidas efetivas para manter a lucratividade (LIN; YU; HSIEH; CHOU, 2010). 

Para uma empresa aumentar a competitividade global é necessário: tecnologia de 

ponta, inovação de valor, desenvolvimento sustentável e cultivo de ações da marca 

(WANG; CHIU, 2014). 

A competitividade das MPMEs é determinada por sua capacidade de inovação em 

produtos, processos e organização (PUENTE; AROZAMENA; EVANS, 2015). 

Um processo sustentável de manufatura minimiza o desperdício, restringe o consumo 

de recursos e contribui positivamente para as necessidades atuais, ao mesmo tempo 

em que proporciona um valor econômico aos negócios (LUND, 2016). 
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A responsabilidade social é parte integrante do processo de criação de riqueza, não 

imediato, no entanto, se gerida adequadamente, aumentará a competitividade dos 

negócios e maximizará os retornos financeiros (RAUT; NARKHEDE; GARDAS, 2017). 

Segundo Lagacé e Bourgault (2003) a capacidade de uma empresa de manter 

processos e manufatura confiáveis, e continuamente aprimorados para atender aos 

desafios da empresa, é essencial para garantir sua competitividade a longo prazo. 

Uma alternativa capaz de conduzir uma empresa de fundição à sustentabilidade e à 

continuidade do negócio, é a profissionalização da empresa (LIMA, 2004). 

É importante que os gerentes tenham competências para o bom desempenho das 

suas funções, sejam elas de marketing, design, engenharia, produção, finanças, 

contabilidade e recursos humanos pois isso pode aumentar a competitividade 

organizacional (GUNASEKARAN; KOBU, 2007). 

O fundamento para uma gestão eficiente é o foco na análise do processo corretamente 

definido, o qual pode ser medido, a fim de que seja adequadamente gerenciado, 

corrigido e melhorado (WOJTYNEK, 2010). 

O propósito das empresas passou a ser maximizar riqueza e desenvolvimento 

sustentável (ISLAM; DEEGAN, 2010). 

Um sistema de gerenciamento de negócios é importante para garantir o sucesso na 

indústria de fundição, conforme ilustra a Figura 10 (LIN; YU; HSIEH; CHOU, 2010). 

 

 
Figura 10 – Estratégia competitiva em nível de negócios 

 

 

Fonte: Adaptado de LIN; YU; HSIEH; CHOU (2010) 
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Uma boa gestão utiliza indicadores de desempenho, os quais são usados para avaliar 

a eficiência dos sistemas de produção, tais como: (a) a produtividade; (b) qualidade 

dos produtos; (c) tempo médio de espera de peças prontas; (d) prazo de entrega da 

fabricação; (e) tempo de espera para nova produção; (f) trabalhos em andamento; (g) 

atraso médio das entregas e (h) OEE (Overall Equipment Effectiveness) – Eficácia 

Geral do Equipamento (KAMPA; GOLDA, 2018). 

O uso de indicadores de desempenho financeiro e não financeiro cria um sistema de 

medição mais preciso, pois oferece uma visão completa de uma empresa e, portanto, 

pode auxiliar os gestores na tomada de decisão (SIRIKRAI; TANG, 2006). 

A dificuldade financeira das empresas tem influência negativa, especialmente quando 

se refere à manutenção de vantagens competitivas importantes, tais como: (a) 

investimento em inovações e novas tecnologias; (b) despesas com pesquisa e 

desenvolvimento; (c) manutenção da motivação e produtividade dos recursos 

humanos (PAWLICZEK; VLADÍK, 2014) 

O aumento dos preços da energia e a incerteza quanto ao futuro, forçou as empresas 

a reduzir seus custos para permanecer competitivas (MARDAN; KLAHR, 2012). A 

melhoria da eficiência energética melhora a competitividade comercial, industrial e 

segurança energética e promove benefícios ambientais (SUBRAHMANYA, 2006). 

A melhoria da eficiência energética na indústria é vital não apenas do ponto de vista 

ambiental, mas também da empresa, já que o aumento dos preços de energia e os 

custos de emissão de gases de efeito estufa afetam a competitividade de uma 

empresa (BACKLUND, 2012). Permitir a capacidade, organização e estrutura 

ambientais, determinarão aumento da competitividade (MAY; STAHL; TAISCH, 2016). 

A segurança energética está desafiando progressivamente a competitividade das 

economias nacionais, havendo, portanto, um foco crescente no papel da energia que 

afeta a produtividade e a competitividade das empresas (MULHALL; BRYSON, 2014). 

Do ponto de vista de consumo de energia, nota-se que algumas plantas de fundição 

não possuem o conceito de controle do consumo de energia e, portanto, não se 

tornam mais eficientes (LEE et. al., 2011), isto tem relevância, uma vez que o processo 

de fundição é um maiores consumidores de energia (SALONITIS et. al., 2016). 
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A explicação para a adoção de práticas relacionadas a energia é que a melhoria da 

eficiência energética implica economia, aumento de competitividade e maior 

produtividade (ALAYÓN; SÄFSTEN; JOHANSSON, 2017). 

Em todos os setores da indústria metalúrgica, e especialmente na indústria de 

fundição intensiva em energia, as inovações tecnológicas são indispensáveis, dada a 

competitividade internacional (SCHARF, et al, 2018). 

A gestão ambiental também pode representar, uma via inexplorada para redução 

adicional dos custos da cadeia de suprimentos por meio do uso mais eficiente dos 

recursos naturais (SIMPSON; POWER, 2005). 

O controle ambiental fortaleceu o uso do Design for Environment (DFE) como uma 

estratégia de negócio para reduzir custos (AKDERE, 2011). 

Em relação às questões ambientais, segundo Madanhire e Mbohwa (2016) é de 

interesse das empresas de fundição e dos ambientalistas, que os resíduos sejam 

mantidos fora dos aterros, sendo que a utilização de técnicas de DFE em fundição, 

como parte das melhores práticas, e promovem benefícios, como: (a) conservação de 

recursos; (b) produção mais limpa; (c) reutilização, reciclagem e descarte seguro. 

Acredita-se que as práticas enxutas e ecológicas tenham eficácia semelhante em 

quase todas as indústrias de fundição, uma vez que seus objetivos são semelhantes, 

no entanto, eles podem ter um valor diferente para diferentes organizações (PRASAD; 

KHANDUJA; SHARMA, 2016). 

É importante que haja um alinhamento entre programas de gerenciamento ambiental, 

qualidade e de fornecedores, criando efeitos sinérgicos entre os mesmos, para a 

melhoria da competitividade de uma empresa (YANG; LIN; CHUAN; SHEU, 2010). 

As empresas competitivas não são responsáveis apenas por manter a qualidade dos 

produtos e prazos de entrega, mas também por observar a sustentabilidade ambiental, 

nota-se, portanto, uma mudança da ênfase econômica pura, para a ênfase econômica 

e de sustentabilidade (TANAKA, 2011). 

Uma indústria de fundição deve empregar uma abordagem sistemática e disciplinada 

para avançar em direção ao nível de qualidade de classe mundial (SU; CHOU, 2008). 

Uma das ferramentas de competitividade em mercados complexos é a aplicação da 

estratégia de qualidade concorrente, no qual uma fundição oferece os produtos com 
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vantagens superiores às oferecidas pela concorrência, a preços não superiores 

(WOJTYNEK, 2010). 

A implementação de melhorias e alterações no sistema de canais nos projetos dos 

fundidos, permite aumentar o rendimento da fundição (SALONITIS et. al., 2016). 

Reduzir o número de sobras nos processos, elevar a qualidade dos produtos, oferecer 

dispositivos modernos e tecnologicamente avançados, exige investimentos em 

parques de máquinas (WOJTYNEK, 2010). 

Os defeitos de fundição podem prejudicar a competitividade da empresa, o que pode 

auxiliar na minimização destes problemas é o uso de técnica de análise, combinando- 

se o método de projeto de experimentos e técnica de simulação numérica auxiliada 

por computador (DABADE; BHEDASGAONKAR, 2013). 

Perdas e desperdícios prejudicam a competitividade da empresa, não agregam valor 

e resultam em gastos de tempo, dinheiro e recursos sem lucro (OLIVEIRA, 2015). 

No processo de fundição, diversos parâmetros desajustados, podem gerar a produção 

de peças com defeito, sendo que os mesmos resultam em perda de produtividade, 

tempo e custo, sendo que identificar e eliminar as peças defeituosas é necessário para 

o gerenciamento da qualidade na empresa de fundição (LEE; YOON; KIM, 2017). 

Técnicas de simulação são empregadas para o fornecimento de soluções ótimas com 

iterações mínimas (CAMPATELLI; SCIPPA, 2012). 

A ferramenta de simulação permite que os engenheiros de fundição preencham a 

lacuna entre projeto e fabricação, melhorem a qualidade, aumentem a produtividade, 

minimizando o número de ensaios e também analisam a previsão de defeitos e 

experimentam diferentes possibilidades de projeto (LAGAD, 2014). 

A tecnologia de simulação numérica do processo de fundição de metais é utilizada 

pelas empresas para melhor compreender as variáveis do processo e por meio das 

análises dos resultados, propor solução para os problemas observados antes de 

produzir a peça pelo método de tentativa e erro (OLIVEIRA, 2015). 

O uso de simulador do processo de fundição, permite testes virtuais, economia de 

tempo e recursos, para melhorar a qualidade das peças, e assim, aumentar a 

competitividade da empresa (INGLE; NARKHEDE, 2018). 
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A automação permite uma reconfiguração do sistema de produção para fabricação de 

produtos diferentes, alcançando alto grau de utilização da máquina, redução do 

estoque em processo, bem como redução nos tempos de resposta para atender às 

mudanças nas preferências do cliente, sendo importante para a racionalização dos 

processos de fabricação e aumento de produtividade, e consequentemente, para 

melhoria da competitividade (WADHWA, 2013). 

A automação permite um aumento significativo na eficiência da produção, bem como 

a confiabilidade e a estabilidade do sistema de produção, no entanto exige elevados 

níveis de investimento (KAMPA e GOLDA, 2018). 

O potencial total de eficiência energética pode ser encontrado ao combinar a 

implementação de tecnologia eficiente em energia com práticas de gestão 

(JOHANSSON; THOLLANDER, 2018). 

O aumento da concorrência no mercado pode ser observado nas indústrias fundição 

(SALONITIS et. al., 2016), sendo que a motivação para as empresas adotarem 

tecnologias é melhorar sua competitividade de maneira incremental, obtendo menor 

custo, melhoria da eficiência e produção estável (ZHU; CHERTOW, 2017), de tal modo 

que, a modernização dos equipamentos (NYEMBA; MOYO; MBOHWA, 2018) e a 

reorganização do processo de produção possibilitem atingir um maior volume de 

produção, flexibilidade dos processos e qualidade (KAMPA; GOLDA, 2018). 

Por mais que sejam identificados problemas atribuídos às políticas do país, as 

questões estratégicas operacionais sustentáveis nas empresas, podem ajudar a evitar 

problemas, um exemplo disso é o caso de empresas que identificaram na falta de 

conhecimento dos profissionais, um dos causadores de elevados custos e a falta de 

operações sustentáveis, e corrigiram (NYEMBA; MBOHWA, 2018). 

 

 
2.6 SELEÇÃO DOS FATORES COMPETITIVOS USADOS NO MODELO 

 
 

Um dos objetivos da revisão bibliográfica para elaboração desta tese, foi identificar 

quais são os aspectos relevantes que a literatura apresenta para uma empresa ser 

competitiva, sempre que possível, com foco nas indústrias de fundição. 
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A literatura, amplamente explorada nesta pesquisa, é rica em contribuições neste 

sentido, o que corrobora a ideia da relevância do tema. Levando-se em consideração 

o foco nas indústrias de fundição, tem-se os principais fatores competitivos, a serem 

utilizados na elaboração do modelo desta tese, conforme descritos na Tabela 05. 

Realizou-se um estudo detalhado da literatura, com foco na identificação dos fatores 

que influenciam a competitividade de uma empresa de fundição. Com base nesta 

análise, construiu-se uma tabela com os 40 fatores descritos na literatura pesquisada. 

Para que fosse elaborado o moldelo teórico que suporta esta tese, procurou-se 

identificar os fatores com maior ocorrência de citações. 

Ao se observar o número de citações encontradas, verificou-se que dos 40 fatores 

identificados na literatura, 30 receberam apenas uma citação, 04 foram indicados por 

dois autores e nenhum item recebeu três alusões. 

Devido a esse baixo número de menções e por falta de outra referência na literatura, 

decidiu-se por considerar como relevantes os 07 fatores que tiveram quatro ou mais 

citações, conforme ilustra a Figura 11. 
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Tabela 05 – Fatores competitivos identificados na pesquisa da literatura para 

construção do modelo desta tese 

Fonte: O autor 
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fornecimento de Talentos 
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Figura 11 – Fatores com mais de quatro citações na literatura pesquisada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uso de Força Inovação Qualidade no Simulação Capacidade de Custos fixos 
tecnologia financeira  fornecimento  cultivar menores 

   de produtos  talentos  

 

Fonte: O autor. 

 
 

Dos 103 artigos científicos utilizados na revisão desta tese, em 42 artigos foram 

identificados fatores que influenciam a competitividade das indústrias de fundição, os 

quais estão descritos na Tabela 05. 

Uma análise da Figura 11, permitiu o agrupamento dos fatores com mais citações na 

literatura, por semelhança. A Figura 12 representa os fatores já agrupados. 

 

 
Figura 12 – Agrupamento dos sete fatores mais citados na literatura 

 

Fonte: O autor. 

 
 

Tem-se, portanto, com base na literatura, os quatro fatores competitivos de maior 

destaque e com maior ocorrência, contribuindo, desta forma, com a elaboração do 

modelo teórico desta tese, ilustrados de forma simplificada na Figura 13, sendo eles: 
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a) A tecnologia atualizada, que envolva o uso de simulação, engenharia de ponta 

e melhoria contínua dos processos, sendo atribuído a este fator simplesmente 

o nome: tecnologia. 

b) Profissionais com capacidade técnica para desenvolver os trabalhos no dia a 

dia da empresa, continuamente treinados e mantidos na sua atividade, sendo 

atribuído a este fator simplesmente o nome: recursos humanos. 

c) A produção de peças com qualidade e preço competitivo, em um prazo de 

entrega que atenda às expectativas do cliente, sendo atribuído a este fator 

simplesmente o nome: qualidade / produtividade. 

d) A força financeira da empresa, a qual deve possuir fluxo de caixa positivo e 

sustentável para garantir investimentos em novas tecnologias, manutenção e 

aprimoramento dos equipamentos, sendo atribuído a este fator simplesmente 

o nome: financeiro. 

 

 
Figura 13 – Os quatro fatores competitivos identificados na literatura que serão 

considerados na elaboração do modelo teórico propostos por esta tese 

 

Fonte: O autor. 
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3 ELABORAÇÃO DO MODELO TEÓRICO 

 

 
Com base nos estudos da literatura, foram identificados quatro fatores competitivos: 

(1) tecnologia; (2) recursos humanos; (3) qualidade e produtividade; (4) força 

financeira. Na falta de uma literatura nacional sobre o tema competitividade em 

fundição, que trouxesse uma contribuição para esta tese, buscou-se fundamentar o 

que aqui se sabe sobre a literatura acadêmica internacional que trata do tema. 

 

 
3.1  ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS EM FUNDIÇÃO DO BRASIL PARA 

CONTRIBUIÇÃO NA ELABORAÇÃO DO MODELO 

 

 
Em função da falta de uma literatura científica, no Brasil, que tenha abordado o tema 

competitividade nas indústrias de fundição, buscou-se com alguns especialistas em 

fundição a compreensão de quais são, de fato, os fatores relevantes para a 

competitividade das indústrias MPMEs de fundição de ferro e/ou aço do Brasil, na 

opinião de três grupos distintos: (1) consumidores de fundidos – clientes das 

empresas de fundição; (2) consultores experientes do mercado de fundição e (3) 

profissionais que trabalham em fundição MPMEs de ferro e/ou aço. 

Foram entrevistados 14 profissionais, sendo: 06 profissionais que trabalham em 

empresas que consomem produtos fundidos de ferro e/u aço; 05 profissionais que 

trabalham em empresas de fundição de ferro e/ou aço e 03 profissionais consultores 

de fundição de ferro e/ou aço, cujas informações detalhadas de cada um estão 

descritas no capítulo 4 – Metodologia de pesquisa. 

Os Quadros 04 até o 12 ilustram os resultados das entrevistas com os três grupos de 

especialistas, para os quais foram direcionadas três perguntas. 
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Quadro 04 – Resposta dos especialistas (consumidores de fundidos) para a 

pergunta número 01 

Fonte: O autor 

 
 
 

 
Quadro 05 – Resposta dos especialistas (consumidores de fundidos) para a 

pergunta número 02 

 

Fonte: O autor 



55 
 

 
 
 
 

 

Quadro 06 – Resposta dos especialistas (consumidores de fundidos) para a 

pergunta número 03 

Fonte: O autor 

 
 

Quadro 07 – Resposta dos especialistas (profissionais de fundição) para a pergunta 

número 01 

Fonte: O autor 
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Quadro 08 – Resposta dos especialistas (profissionais de fundição) para a pergunta 

número 02 

 

Fonte: O autor. 

 
 

Quadro 09 – Resposta dos especialistas (profissionais de fundição) para a pergunta 

número 03 

Fonte: O autor 
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Quadro 10 – Resposta dos especialistas (consultores de fundição) para a pergunta 

número 01 

Fonte: O autor. 

 
 
 

 
Quadro 11 – Resposta dos especialistas (consultores de fundição) para a pergunta 

número 02 

 

Fonte: O Autor 
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Quadro 12 – Resposta dos especialistas (consultores de fundição) para a pergunta 

número 03 

 

Fonte: O autor. 

 
 

Após a análise das entrevistas, elaborou-se, com base nas respostas mais frequentes, 

três quadros que sintetizam as opiniões dos especialistas que estão apresentadas nos 

Quadros 13 a 15, considerando-se como critério para uso na elaboração do modelo 

desta tese, os fatores mencionados pelos especialistas como respostas às perguntas, 

com frequência de mais do que uma vez, ou seja, só não foram considerados os 

elementos mencionados pelos profissionais especialistas, uma única vez. O conteúdo 

das entrevistas foi acrescentado à pesquisa dos artigos científicos e utilizado na 

elaboração do modelo desta tese, agregando conhecimento. 

 

 
Quadro 13 – Respostas mais frequentes para a pergunta 01 (14 profissionais) 

 

 

Fonte: O autor. 
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Quadro 14 – Respostas mais frequentes para a pergunta 02 (14 profissionais) 
 

Fonte: O autor. 

 
 

Quadro 15 – Respostas mais frequentes para a pergunta 03 (14 profissionais) 
 

Fonte: O autor. 

 
 

3.2 CONSTRUÇÃO DO MODELO TEÓRICO – 04 FATORES COMPETITIVOS COM 

05 ELEMENTOS PARA CADA FATOR 

 

 
O desenvolvimento do modelo teórico se deu, inicialmente, com base no estudo da 

literatura, relevante sobre o assunto, observando-se, o que a contribuição dos autores 

em artigos científicos poderia corroborar o tema desta tese. 

Assim sendo, foram anotadas as contribuições da literatura nacional e internacional 

(Tabela 05) acrescentando-se, a contribuição dos especialistas entrevistados, como 

parte integrante desta pesquisa, conforme ilustram os Quadros 16 a 19. 
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Quadro 16 – Fator competitivo tecnologia e respectivos elementos competitivos do 

modelo elaborado para esta tese 

 

 

Fonte: O autor. 

 
 

Quadro 17 – Fator competitivo recursos humanos e respectivos elementos 

competitivos do modelo elaborado para esta tese 

 

Fonte: O autor 

 
 

Quadro 18 – Fator competitivo qualidade e produtividade e respectivos elementos 

competitivos do modelo elaborado para esta tese 

 

 

Fonte: O autor 
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Quadro 19 – Fator competitivo financeiro e respectivos elementos competitivos do 

modelo elaborado para esta tese 

 

Fonte: O autor 

 
 

Conforme pode-se observar nos Quadros de 16 a 19 já apresentados, com base na 

literatura identificou-se como fatores competitivos: (1) Tecnologia; (2) Recursos 

Humanos; (3) Qualidade e Produtividade e (4) Financeiro e de modo complementar e 

relevante, a contribuição dos especialistas entrevistados, auxiliaram na elaboração do 

modelo teórico, propondo-se 05 elementos competitivos para cada um dos 04 fatores 

competitivos, somando-se 20 elementos no total. 

O Apêndice 02 apresenta o questionário utilizado na pesquisa survey junto às 

indústrias de fundição de ferro e/ou aço MPMEs, foco da pesquisa desta tese. 

Para a complementação do modelo aqui proposto resta estabelecer uma maneira de 

medir o grau de competitividade pretendido. 

 

 
3.3. DETERMINAÇÃO DO GRAU DE COMPETITIVIDADE DAS MICRO, PEQUENAS 

E MÉDIAS EMPRESAS DE FUNDIÇÃO DE FERRO E/OU AÇO BRASILEIRAS 

 

 
O modelo para avaliação do grau de competitividade das pequenas e médias 

empresas de fundição de ferro e/ou aço brasileiras identificou, com base na literatura 

e na opinião de especialistas, 04 fatores competitivos, cada qual composto por 05 

elementos competitivos cada. Para a complementação do modelo aqui proposto resta 

estabelecer uma maneira de medir o grau de competitividade pretendido. No entanto, 

como outros pesquisadores poderão chegar a um número diferente de fatores e 

elementos competitivos, o procedimento de medição do grau de competitividade aqui 
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proposto considerará um número genérico de “p” de fatores, cada qual com um 

número genérico “n’’ de elementos. 

 

 
3.3.1. O grau de competitividade de um fator competitivo 

 
 

Lucato et al. (2012) desenvolveram um modelo para a medição do nível de 

competitividade das empresas de autopeças, utilizando como escala de medição uma 

versão adaptada da norma SAE J4000 – Medida das melhores práticas na 

implementação de uma operação enxuta. Nesse trabalho Lucato et al. lançaram mão 

da Álgebra Vetorial como forma de calcular o grau de competitividade de um elemento 

daquela norma e, também, de uma empresa como um todo. 

Nesta tese, se utilizará a mesma abordagem vetorial usada anteriormente, mas num 

contexto totalmente diferente e inovador, apoiando-se nos fatores competitivos aqui 

identificados e seus respectivos fatores, como forma de se determinar o grau de 

competitividade de uma empresa de fundição. Essa abordagem trata-se, portanto, de 

uma contribuição inovadora desta tese tanto à teoria como à prática, como já 

destacado anteriormente. 

Assim, inicia-se o desenvolvimento aqui proposto buscando-se determinar o grau de 

competitividade de um fator competitivo para uma empresa de fundição. Para tanto, 

seja o fator competitivo genérico “F”, devidamente caracterizado pelos seus n 

elementos competitivos f1, f2, f3, f4 ... fn, cada qual mensurado por uma escala Likert 

de 7 pontos na qual o total não atendimento do respectivo elemento é representado 

pelo numeral 1 e o pleno acolhimento pelo numeral 7. Evidentemente as situações 

intermediárias variam de 2 a 6, conforme o caso. 

Dessa forma, com base em Lucato et al. (2012), se uma empresa ideal for totalmente 

competitiva em relação ao fator competitivo “F”, é de se esperar que em todos os seus 

elementos (fn) tenham associados a eles o numeral 7, uma vez que, nas condições 

consideradas, todos os elementos deveriam estar plenamente atendidos. Assim, 

quando o fator competitivo “F” estiver integral e adequadamente implementado em 

uma empresa, pode-se expressar tal situação por um vetor ideal (i) cujos elementos 

serão: 
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ƒ1 
Fƒ2

1 

iF = 
I
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I 
= 

I ⋮ I 
Lƒnl 

 
7 

F71 

7 
I ⋮ I 
L7l 

 
 

(1) 

Ou, na forma transposta: 
 

i′F = [7, 7, 7 ⋯ 7] (2) 

 
Porém, ainda segundo Lucato et al. (2012), se nesse fator competitivo “F” nem todos 

os seus elementos estiverem devidamente implementados, então os resultados 

medidos para cada elemento poderão ser considerados como compondo um vetor de 

resultados (rF) assim proposto: 

ƒ1F 
 1 
ƒ2I  I 

rF  =  ƒ  ou r′F = [ƒ1, ƒ2, ƒ3, ⋯ , ƒn] (3) 
I ⋮ I 
Lƒnl 

 
 
 

Para propor uma forma de relacionar esses dois vetores (i’F e r’F), Lucato et al. (2012) 

foram buscar na análise vetorial os fundamentos para estabelecer essa comparação. 

Sejam, portanto, os seguintes vetores genéricos: 

 

x1 y1 

 

x2 y2 

 

x = y  = (4) 
 

xn yn 

 
 

Johnson e Wichern (1998, p.51) demonstram que se pode determinar o comprimento 

desses vetores da seguinte forma: 

 

Lx   =  { x1
2 + x2

2 + ....... + xn
2 }1/2 Ly   =  { y1

2 + y2
2 + ....... + yn

2 }1/2 (5) 

 
Da mesma forma, mostram que o produto escalar entre x e y será: 

 
x’ . y = x1 . y1  + x2 . y2 + ............ + xn  . yn (6) 
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e que o ângulo Ω entre os vetores x e y pode ser determinado pela relação: 

 
x’ . y 

cos (Ω) =  ----------- (7) 
Lx  . Ly 

 

Os autores ainda definem o comprimento da projeção do vetor x sobre o vetor y 

através do produto Lx . cos (Ω), como pode ser exemplificado, no caso particular para 

duas dimensões, na Figura 14. 

 
Figura 14 – A projeção do vetor x sobre o vetor y 

 

Fonte: O autor. 

 
 

Para a determinação do grau de competitividade de um fator “F”, assuma-se que o 

vetor genérico “y” seja o vetor ideal e que “x” seja o vetor de resultados da avaliação 

resultante do fator considerado. Assim, pode-se constatar que: 

(1) na condição de pleno atendimento de todos os elementos competitivos, o vetor 

de resultados será idêntico ao vetor ideal. Isso faz com que os comprimentos 

de ambos os vetores sejam iguais e o ângulo Ω entre eles seja nulo; 

 

(2) na condição extrema oposta na qual nada foi implementado em nenhum dos 

elementos competitivos, o vetor de resultados será nulo, sendo nulo também o 

seu comprimento; 

 

(3) quando a adoção não for plena e nem nula, os valores correspondentes aos 

elementos desse fator irão gerar um vetor de resultados diferente do vetor ideal, 
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no qual pelo menos um elemento do vetor de resultados será diferente de 7 e 

de zero. Nesse caso, o comprimento do vetor de resultados necessariamente 

será menor do que o comprimento do vetor ideal e o ângulo entre os vetores 

não será nulo. 

 

Como base nessas verificações, este trabalho propõe, novamente com base em 

Lucato et al. (2012), como uma medida de comparação para medir o grau 

competitividade do fator “F”, a razão entre o comprimento da projeção do vetor de 

resultados sobre o vetor ideal e o próprio comprimento do vetor ideal (Figura 14). 

 

Voltando a trabalhar com os vetores genéricos, a medida “c” de comparação proposta 

seria definida pela relação: 

 

Lx  . cos ( Ω ) Lx L x x’ . y x’ . y 
c  =  =  cos ( Ω )  =  x  =     

Ly Ly Ly Lx . Ly ( Ly )2 

 
(8) 

 
 

Então, para se determinar o grau de competitividade de um fator “F”, Lucato et al. 

Recomendam a utilização da relação: 

 

g = 
ruF×iuF 

(Li)2 

 
(9) 

 

ou seja, o grau de competitividade de um fator “F” (gF) será determinado pela razão 

entre o comprimento da projeção do vetor de resultados sobre o vetor ideal e o próprio 

comprimento deste último. Como Lucato et al. (2012) demonstram, essa razão poderá 

ser calculada pela razão do produto escalar entre o vetor de resultados obtido (rF’) e 

o vetor ideal (i’F), e o comprimento do vetor padrão (Li), elevado ao quadrado. Pelas 

próprias concepções aqui feitas, esse valor será um número compreendido entre zero 

e um. 

 

Como já se citou, o vetor de resultados de um “F” “pode ser caracterizado por r’F = [f1, 

f2, f3, ...., fn ]. Da mesma forma, o vetor ideal desse fator será: i’F = [7,7, 7, , ,7]. 

 

Então o produto escalar r’F’ x i’F , bem como o comprimento do vetor padrão Li. 

Poderão ser determinados da seguinte forma: 
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O grau de competitividade do fator competitivo “F” (gF) pode ser obtido 

dividindo-se a somatória dos pontos conseguidos na avaliação dos elementos 

desse fator pelo número máximo de pontos possíveis para essa mesma 

avaliação, ou seja: 

 

( Σ dos pontos obtidos na avaliação dos componentes do elemento “e”) 

gF = ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
( Σ dos pontos máximos possíveis p/ os componentes do elemento “e”) 

 
 
 

r’F x i’F   = 7 x f1 + 7 x f.2 + ……,+ 7 x fn = 7 [f1 + f.2  + ….. + fn] (10) 
 

Lpe = [72 + 72 + ....+ 72 ]1/2 = [ n x 72 ]1/2 = 7 x n1/2 (11) 

 
 

Substituindo essas relações em (9), o grau de competitividade do fator “F”, tem-se: 

 

gF = 
ruF×iuF 

(Li)2 

7×(ƒ1+ƒ2+⋯+ƒn) 
 

1 2 

(7×n2) 

∑n ƒn 

7×n 
(12) 

 

Nota-se que o numerador dessa relação representa a somatória de todos os pontos 

atribuídos aos elementos para o fator competitivo “F”. Quanto ao denominador, ele é 

calculado multiplicando-se o número de elementos competitivos considerados para o 

fator “F” pelo numeral 7, o que representa o número máximo de pontos possíveis para 

essa mesma avaliação. 

 

Então, com a adaptação da proposta feita por Lucato et al. (2012), o desenvolvimento 

aqui realizado permitiu estabelecer a seguinte definição: 

 

 
 

 

Para ilustrar a aplicação desse conceito, assuma-se um fator competitivo “F” avaliado 

por meio de 5 elementos competitivos, cuja medição tenha resultado nos seguintes 

valores: f1 = 4, f2 = 5, f3 = 3, f4 = 7, f5 = 5. Então o grau de competitividade desse fator 

“F” pode ser determinado da seguinte maneira: 

 
gF = 4+5+3+7+5 = 19 = 0,68 ou 68% 

7×5 35 
 

Assim, pode-se afirmar que o grau de competitividade da empresa analisada em 

relação ao fator competitivo “F” é de 0,68 ou 68%, sabendo-se que o valor máximo 

= = 
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= 1  

 
 
 

poderia alcançar 1,000 ou 100%. Propõe-se então dizer que, em relação ao fator 

competitivo “F” a empresa é 68% competitiva. 

 

3.3.2. O grau de competitividade de uma empresa 

 
 

Definida amaneira de calcular o grau de competitividade de um fator competitivo, falta 

estabelecer a forma de se determinar o grau de competitividade de uma empresa 

como um todo. 

Para isso, imagine-se uma empresa ideal que seja plenamente competitiva nos “p” 

fatores competitivos definidos (F1, F2, F3, , Fp). Nesse caso, suponha-se que para 

cada um desses fatores competitivos, os graus de competitividade calculados 

segundo o desenvolvimento anterior sejam g1, g2, g3, , gp. 

Na revisão bibliográfica realizada não se identificou nenhum modelo de avaliação do 

grau de competitividade no qual se utilizou uma ponderação que traduzisse a 

relevância de cada um dos fatores competitivos. Também, este estudo não 

contemplou esse tipo de avaliação (fica como sugestão de estudos futuros), de forma 

que aqui se considerou que todos esses fatores tivessem o mesmo grau de relevância. 

Diante disso, pode-se considerar que o grau de competitividade da empresa como um 

todo (GE) seja a média aritmética dos graus de competitividade dos “p” fatores 

competitivos considerados, ou seja: 

 

 

GE = 
(g1+g2+⋯+gp) 

p 

∑ 
p 

gq 

p 

 
(13) 

 
 

 

Para fins de esclarecimento e ilustração, seja a empresa “E” para a qual a 

determinação dos respectivos graus de competitividade de 4 fatores competitivos 

tenha sido calculada conforme o item 3.3.1. acima e tenham produzido como 

resultado: g1 = 0,32, g2 = 0,65, g3 = 0,72 e g4 = 0,44. Nessas condições, o grau de 

competitividade da empresa “E” deveria ser calculado aplicando-se a equação (13) 

acima, ou seja: 
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a) Por meio de entrevista, preenche-se o formulário descrito no Apêndice 02. 
 

b) Em função das respostas obtidas na escala Likert de cada um dos elementos 

do fator competitivo 01, calcula-se o grau de competitividade desse fator (gF1), 

por meio da aplicação da equação (12); 

c) Repete-se o procedimento anterior para os demais “p” fatores competitivos 

considerados nesta tese (gF2, gF3 e gF4); 

d) Conhecidos os graus de competitividade dos “p” fatores competitivos (nesta 

tese são: gF1, gF2, gF3 e gF4), aplica-se a equação (13) que dará como resultado 

o grau de competividade da empresa analisada (GE) 

 
 
 

GE = 
(g1+g2+g3+g4) 

= 
(0,32+0,65+0,72+0,44) 

= 0,532 ou 53,2%
 

4 4 
 
 
 

Esse resultado mostra que a empresa “E” tem um grau de competitividade de 0,532 

ou 53,2%, ou seja, ela atende a 53,2% dos requisitos necessários para que seja uma 

empresa plenamente competitiva. 

Sumarizando, pode-se então definir o seguinte procedimento para a determinação do 

grau de competitividade de uma empresa nacional de fundição de ferro e/ou aço: 
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 
O presente trabalho teve por objetivo trazer respostas às questões propostas por meio 

de um procedimento racional e sistemático. Segundo Gil (2010), obter essas 

respostas à pesquisa é importante, pois será o meio de colher informações suficientes, 

possibilitando uma relação direta com o problema a ser estudado. 

Estabeleceu-se nesta tese, os princípios conceituais que suportam e fazem parte do 

modelo proposto por este trabalho. Para verificar a possibilidade de sua aplicação no 

mercado de fundição MPMEs de ferro e/ou aço do Brasil, desenvolveu-se uma 

pesquisa de campo cuja metodologia empregada será descrita neste capítulo. 

 

 
4.1 CRITÉRIOS PARA A REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 
Para pesquisar como a literatura aborda a competitividade das empresas de fundição, 

fez-se uma revisão bibliográfica de artigos científicos conceituados no cenário 

internacional, nas seguintes bases de dados: Science Direct; Proquest; Emerald; 

Scopos; Exacta; Capes e Google Scholar (com os termos traduzidos para o 

português). As palavras chave e cognatas utilizadas, estão descritas no Quadro 20: 

 

 
Quadro 20 – Palavras-chaves e cognatas (em inglês) utilizadas na pesquisa nas 

bases de artigos científicos 

Fonte: O autor. 
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Para a pesquisa nas bases científicas, utilizaram-se as combinações levando-se em 

consideração as palavras-chaves e cognatas, conforme o Quadro 21. 

 

 
Quadro 21 – Combinações das palavras-chaves e cognatas (em inglês) para a 

pesquisa nas bases de artigos científicos 

 

 

Fonte: O autor. 

 
 

Considerou-se ainda, na pesquisa bibliográfica, artigos publicados após o ano de 

1999. As exceções para esta regra foram: (a) artigos de autores consagrados no tema 

competitividade, de modo que não poderiam ficar sem que fossem explorados os 

conhecimentos dos mesmos para esta tese e (b) publicações nacionais mais antigas, 

na falta de outra mais recentes. Os critérios escolhidos foram: artigos científicos, 

revisados e da área de engenharia. A ocorrência das palavras chave pesquisadas, 

ficou em aberto, para qualquer parte do artigo. 

 

 
4.2 CRITÉRIO ADOTADO PARA ANÁLISE E SELEÇÃO DOS ARTIGOS 

 
 

A Tabela 06 descreve, em resumo, os critérios de exclusão dos artigos e o número 

aproveitado em cada etapa. Foram levantados 1130 artigos diferentes nas bases, 
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sendo 103 artigos aproveitados para a revisão da literatura, levando-se em 

consideração os critérios de exclusão. A Tabela 07 traz um detalhamento da legenda 

apresentada na Tabela 06. 

 

 
Tabela 06 – Critérios de exclusão e número de artigos aproveitados em cada etapa 

 

Fonte: O autor. 

 
 

Tabela 07 – Detalhamento da legenda da Tabela 06 
 

Fonte: O autor 

 
 

Segue, uma descrição, explicando as etapas da Tabela 06, com um detalhamento do 

critério adotado pelo pesquisador para seleção e exclusão dos artigos: 

Etapa 1: Pesquisa dos artigos, finalizada no mês de maio de 2019; 

Etapa 2: Organização de todos os artigos obtidos, em uma única pasta; 

Etapa 3: Os arquivos foram renomeados, nesta única pasta, com o mesmo nome do 

título do artigo científico; 
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Etapa 4: Foram descartados os artigos duplicados, uma vez que os mesmos foram 

pesquisados em bases diferentes; 

Etapa 5: Foram lidos todos os títulos, quando havia dúvida o resumo, a fim de se 

identificar, nesta etapa, se haveriam artigos a serem excluídos em função da baixa 

aderência ao tema da pesquisa e, portanto, pouca contribuição; 

Etapa 6: Com base na pesquisa das palavras-chave no próprio artigo, o pesquisador 

procurou observar em todos os artigos, a posição das mesmas, assim como as 

palavras correlatas utilizadas na pesquisa. O critério de seleção se deu a partir desta 

análise do pesquisador, nos casos em que a palavra-chave estava posicionada, por 

exemplo, somente nas referências ou em determinado contexto que o artigo não 

contribuísse com o referencial da pesquisa. Seguem alguns exemplos, nas Figuras 

15, 16, 17 e 18, do método e critério para descarte de alguns artigos. 

 

 
Figura 15 – Exemplo da posição da palavra-chave: “Foundries” 

 

 

Fonte: O autor. 

 
 

Neste caso a palavra Foundries aparece uma única vez no artigo, sendo citada como 

uma área de atuação, uma área de negócios ou um setor. 

 

 
Figura 16 – Exemplo da posição da palavra-chave “Melting” 

 

Fonte: O autor. 
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Na Figura 16 nota-se a citação de uma única vez no artigo, da palavra-chave melting 

apontando para o tempo de fusão do material, sendo puramente uma questão 

operacional e técnica, sem contribuição para esta tese. 

 

 
Figura 17 – Palavra-chave: “Foundry”: departamento onde trabalha um dos autores 

do artigo 

 

Fonte: O autor. 

 

 
Figura 18 – Palavra-chave: “Competitiveness” 

 

Fonte: O autor. 

 

 
Etapa 7: Análise quanto à aderência do artigo ao tema com foco em gestão e 

competitividade, propósito da pesquisa. 

 
Etapa 8: Com base na metodologia dos filtros adotada, foram identificados 103 

artigos para serem estudados, os quais contribuirão para esta tese. 
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Dos 103 artigos científicos selecionados para a revisão bibliográfica desta tese, 89 

foram publicados em língua inglesa (86,4%) e 14 em língua portuguesa (13,6%), nos 

congressos, Journals e outros, conforme ilustra o Quadro 22. 

 

 
Quadro 22 – Lista dos locais onde foram publicados os 103 artigos pesquisados 

 

Fonte: O autor 

 
 

Destaca-se que esses 103 artigos selecionados, contribuem para o fortalecimento do 

embasamento teórico desta pesquisa, com ênfase na gestão das indústrias de 

fundição, levando-se em consideração os aspectos da competitividade das mesmas. 

Nota-te na Figura 19 a distribuição do número de publicações nos anos, entre 1979 

(primeiro artigo) até 2019 (os últimos dois artigos). Os artigos mais antigos (antes de 

2009) foram utilizados ou porque se tratava de um autor clássico do assunto, como é 

o caso de Porter, ou foi selecionado em função de uma determinada importância 
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pontual ou por escassez de artigos sobre o referido tema, é o caso de uma publicação 

do ano de 1994, sobre competitividade da indústria brasileira de fundição. 

 

 
Figura 19 – Quantidade de artigos por ano publicado 

 

Fonte: O autor 

 
 

Nota-se uma maior concentração das publicações utilizadas nesta tese, após o ano 

de 2009 (66%), conforme ilustra a Figura 20, quando comparadas as quantidades de 

publicações até 2009, havendo, ainda, uma maior concentração nos últimos cinco 

anos, sendo crescente desde 2015 até 2018. Não se tem uma ideia sobre o ano de 

2019, uma vez que este levantamento de artigos e pesquisa na literatura encerrou-se 

antes da metade do ano de 2019. 
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Figura 20 – Percentual de artigos por período de ano 
 

 

Fonte: O autor 

 
 

Em nenhum artigo, no entanto, o pesquisador encontrou um diagnóstico das indústrias 

de fundição, tampouco um modelo para análise competitiva. Isto demonstra o caráter 

de ineditismo desta tese, com a qual espera-se contribuir com a comunidade científica 

e empresarial, sobretudo para as indústrias de fundição MPMEs do Brasil. 

 

 
4.3 DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

 

 
Como já se destacou, o objetivo central deste trabalho é: 

 

Estabelecer um modelo para análise competitiva, das MPMEs brasileiras de fundição 

de ferro fundido e/ou aço. 

Com base neste modelo, realizar uma análise competitiva do setor de fundição de 

ferro fundido e/ou aço composto pelas MPMEs. 

Como já destacados na introdução, os objetivos específicos deste trabalho envolvem: 
 

- Analisar, com base na literatura, os fatores competitivos relevantes para o segmento 

das MPMEs; 
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- Com base nestes fatores competitivos estabelecer um modelo que possa medir o 

grau de competitividade das MPMEs de fundição de ferro e/ou aço do Brasil; 

- Validar este modelo por meio de sua aplicação junto às empresas de fundição. 

A estrutura geral de desenvolvimento deste trabalho está destacada na Figura 21. 

 
 

Figura 21 – A estrutura geral do trabalho 
 

Fonte: O autor 

 
 

Após a pesquisa na literatura, com a intensão de complementar o levantamento de 

dados relevantes para a elaboração do modelo desta tese, realizou-se entrevistas com 

14 especialistas em fundição, sendo que: 06 são profissionais que trabalham em 

empresas que compram produtos fundidos; 05 são profissionais que trabalham em 

diferentes fundições MPMEs de ferro e/ou aço; e 03 são consultores experientes em 

fundição (o perfil completo dos especialistas está descrito no item 4.3.1), os quais 

possuem capacitação para responder às perguntas (vide Apêndice 01). 



78 
 

 
 
 

A Figura 22 ilustra, de forma simplificada, a estrutura para elaboração e aplicação do 

questionário junto aos especialistas. 

 

 
Figura 22: Estrutura simplificada para elaboração e aplicação do questionário 

 

 

Fonte: O autor 

 
 

4.3.1 Entrevistas com os especialistas 

 
 

A opinião de especialistas, foi importante, a fim de proporcionar uma priorização mais 

objetiva, sendo que dessa forma, as informações tem origem na opinião de 

profissionais com experiência e conhecimento no setor, quando as informações 

disponíveis são incertas, nesses casos, a experiência e o conhecimento do problema 

são mais importantes que a própria técnica de priorização, portanto, é preferível 

concentrar os esforços em encontrar um grupo de especialistas proficientes e envolvê- 

los no processo (ARAGONÉS-BELTRÁN; et. al, 2008). O grupo de especialistas 
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determina quais elementos são mais influentes no desempenho competitivo das 

empresas e define os indicadores de competitividade (AUGUSTO; et. al, 2008). 

Desta forma, segundo a recomendação da literatura e para se evitar um eventual 

distanciamento entre os conceitos teóricos e sua efetiva aplicação no mercado de 

fundição, decidiu-se pela entrevista com especialistas acostumados a lidar, na prática, 

com os temas competitividade e fundição. 

Estes são os perfis dos 14 profissionais especialistas que foram entrevistados: 
 

* Especialista 01 (consumidor de fundido, montadora multinacional: construção) 

– Formação: doutor em engenharia de materiais. Atividade na empresa: Especialista 

em engenharia. Experiência profissional: 18 anos. 

* Especialista 02 (consumidor de fundido, montadora multinacional: construção) 

– Formação: engenheiro mecânico. Atividade na empresa: desenvolvimento de 

fornecedor, parte técnica. Experiência profissional: 22 anos. 

* Especialista 03 (consumidor de fundido, montadora americana: veículos 

leves) – Formação: doutor em engenharia de materiais. Atividade na empresa: 

suporte, auditoria de fornecedor, qualidade e processo, na área de engenharia de 

materiais, peças metálicas. Experiência profissional: 23 anos. 

* Especialista 04 (consumidor de fundido, montadora alemã: veículos leves) – 

Formação: doutor em engenharia de materiais com ênfase em fadiga mecânica. 

Atividade na empresa: especialista em materiais metálicos e qualidade assegurada 

para a América do Sul. Experiência profissional: 38 anos. 

* Especialista 05 (profissional de fundição) – Formação: engenheiro de 

produção com MBA em Gestão empresarial e Mestrando em Tecnologia e Inovação. 

Black Belt Six Sigma. Atividade na empresa: gerência de produção, com atribuições 

ligadas à planta de fundição, usinagem e tratamento térmico; planejamento de 

produção; controle de qualidade; análise de custos. Experiência profissional: 23 anos. 

* Especialista 06 (profissional de fundição) – Formação: sistemas de 

informação e pós em gestão industrial. Atividade na empresa: proprietário. 

Experiência profissional: 18 anos. 

* Especialista 07 (profissional consultor de fundição) – Formação: doutorando 

em metalurgia; mestre em propriedade intelectual e inovação; engenheiro metalúrgico. 
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Atividade na empresa: consultor na área de estratégia empresarial e inteligência 

tecnológica. Experiência profissional: 23 anos. 

* Especialista 08 (profissional de fundição) – Formação: engenheiro mecânico 

com MBA em gestão empresarial; Black Belt. Atividade na empresa: gerente geral da 

unidade fabril, das áreas: comercial, pcp, expedição, almoxarifado, engenharia de 

produto e da qualidade, ferramentaria, produção, engenharia de métodos e processos, 

manutenção e gestão da qualidade. Experiência profissional: 27 anos. 

* Especialista 09 (profissional consultor de fundição) – Formação: engenheiro 

de produção com pós-graduação em administração industrial; marketing B2B e MBA 

em Liderança e Gestão de Empresas. Atividade na empresa: atualmente é empresário 

da área de consultoria e gestão na área de expansão de negócios no Brasil e exterior, 

gestão estratégica e operacional para empresas industriais. Exerceu funções e atuou 

como diretor comercial em diversas empresas do ramo de fundição. Atua na área 

comercial, mercado interno e externo. Ex-diretor da ABIFA na área de comércio 

exterior. Líder da comunidade metanoica. Experiência profissional: 39 anos. 

* Especialista 10 (consumidor de fundido, empresa espanhola: energia) – 

Formação: mestre em ciência dos materiais; engenheiro metalúrgico; técnico em 

Fundição. Atividade na empresa: especialista em materiais, com atividade voltada ao 

desenvolvimento e pesquisa de materiais metálicos. Experiência profissional: 29 anos. 

* Especialista 11 (profissional de fundição) – Formação: técnico em metalurgia; 

tecnólogo em Mecânica; pós-graduação em fundição. Atividade na empresa: é um dos 

proprietários, tendo foco em atividades dedicadas à melhoria de processo, diminuição 

de custos, desenvolvimentos de ligas e produtos, adaptação de equipamentos para a 

Norma NR12. Atuou por 20 anos como gerente de produção, em outra fundição. 

Expriência profissional: 24 anos. 

* Especialista 12 (profissional de fundição) – Formação: tecnólogo em 

processos de produção e pós-graduação em tecnologia de fundição. Atividade na 

empresa: proprietário, tendo atuado na gestão industrial e na área técnico comercial. 

Experiência profissional: 25 anos. 

* Especialista 13 (profissional consultor de fundição) – Formação: engenheiro 

metalurgista com especialização em fundição na Universidade em Aachen na 

Alemanha, voltado para o processo de fundição de precisão, quando engenheiro 
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pesquisador do IPT, na época, acordo de cooperação técnica (1986). Atividade na 

empresa: atuou na área técnica por diversos anos, como pesquisador. Passou a atuar 

na área comercial com atuação nos mercados externos. Atualmente trabalha como 

consultor em desenvolvimento de mercado, com foco em fundição para exportação 

participativa e compartilhada. Experiência profissional: 37 anos. 

* Especialista 14 (consumidor de fundido, sistemista alemã: automotivo) – 

Formação: engenheiro mecânico com especialização em engenharia da qualidade. 

Atividade na empresa: engenheiro da qualidade de fornecedor (SQE). Aprovação de 

processo, desenvolvimento de fornecedores, aprovação de peças, solução de 

problemas de qualidade e redução de custos. Experiência profissional: 15 anos. 

 

 
4.3.2 A seleção do método e da técnica de coleta de dados 

 
 

Quanto à área do conhecimento, segundo classificação do CNPq (Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) esta pesquisa se enquadra na área das 

engenharias. Quanto à finalidade, trata-se de uma pesquisa aplicada, voltada à 

aquisição de conhecimento com vistas à aplicação em uma situação específica. 

Segundo os objetivos mais gerais, esta enquadra-se em uma pesquisa exploratória, 

cujo propósito é que se tenha maior familiaridade com o problema, a fim de torná-lo 

mais explícito (GIL, 2010). 

Segundo a natureza dos dados, trata-se de uma pesquisa qualitativa, cuja coleta de 

dados se deu por meio de uma pesquisa de campo junto às empresas de fundição, 

conforme dados disponíveis na associação de classe dos fundidores (ABIFA), sendo 

ainda considerada, em termos de delineamentos, o uso de pesquisa bibliográfica para 

nivelamento do pesquisador e levantamento de campo por meio de entrevistas com 

especialistas em fundição e uma survey, com uso de um questionário (Apêndice 02). 

Segundo Forza (2002) é possível realizar pesquisas para resolver um problema 

existente no ambiente de trabalho. As pesquisas survey, como os outros tipos de 

estudo de campo, podem contribuir para o avanço do conhecimento científico de 

diferentes maneiras. Os pesquisadores distinguem entre pesquisa exploratória, 

confirmatória e pesquisa descritiva (FORZA, 2002). 
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A pesquisa survey demanda alguns subprocessos, tais como: a tradução do domínio 

teórico para o domínio empírico, teste piloto, o processo de coleta de dados, a análise 

de dados e o processo de interpretação dos resultados e a elaboração do relatório 

(FORZA, 2002). 

Recomenda-se planejar as atividades de maneira detalhada e definir documentos 

para acompanhar as decisões tomadas e as atividades concluídas para evitar 

problemas subsequentes (FORZA, 2002). 

Antes de iniciar uma pesquisa, deve-se considerar a adequação do método de 

pesquisa e a viabilidade geral do projeto. Tempo, custos e requisitos gerais de 

recursos podem restringir um projeto de pesquisa, forçando um tipo de pesquisa mais 

barato (FORZA, 2002). 

Uma das restrições, apontadas pelo autor, é a acessibilidade da população e a 

viabilidade de envolver os informantes certos. Na survey, há uma relação entre 

restrições de tempo e custo, por um lado, no entanto deve-se observar quatro tipos 

de erros, possíveis: (a) uma amostra sem capacidade de representar a população; (b) 

falha na medição; (c) erro de conclusão estatística e (d) erro de invalidação, caso não 

seja prevista (FORZA, 2002). 

Os dados podem ser coletados por entrevistas, com uso de questionários, as quais 

podem ser estruturadas ou não estruturadas, em ambos os casos podem ser 

realizadas pessoalmente, por telefone ou podem ser administrados ainda, por correio 

eletrônico aos respondentes. O pesquisador também pode usar o telefone para 

melhorar a taxa de resposta de pesquisas por correio (FORZA, 2002). 

Segundo Forza (2002) cada método de coleta de dados possui méritos e deficiências. 

Decisões sobre qual método é melhor devem se basear nas necessidades da 

pesquisa específica, bem como nas restrições de tempo, custo e recursos. 

Uma das características da survey é o fato dela depender de instrumentos 

estruturados para coletar informações. Uma vez que o pesquisador tenha decidido 

sobre o conteúdo, resta a tarefa de desenvolver os instrumentos de medida, por 

exemplo, a escala a ser utilizada, na qual as respostas são colocadas (FORZA, 2002). 
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4.3.3 A seleção das empresas para a survey 

 
 

Para o desenvolvimento da survey aqui proposta, considerou-se como população as 

1170 empresas de fundição, sendo a maioria de micro, pequeno e médio porte com 

predomínio do capital nacional (ABIFA, 2018). Obteve-se, no entanto, acesso pela 

publicação da ABIFA (2018), do seu documento oficial, Anuário ABIFA 2018 – Guia 

ABIFA de Fundição, a uma listagem de 390 fundições, das quais 210 empresas se 

enquadram na população alvo desta pesquisa, ou seja, são empresas que fabricam 

peças de ferro fundido e/ou aço com até 499 empregados (SEBRAE, 2019), e se 

enquadram, portanto, nas MPMEs. Este é o quadro populacional desta pesquisa. 

Enviou-se o questionário (Apêndice 02) para 100% das empresas que se enquadram 

nos critérios desta pesquisa, ou seja, 210 empresas de fundição de ferro e/ou aço 

(ABIFA, 2018) com até 499 empregados. Com relação às demais empresas ou 

possuem mais do que 499 funcionários e segundo SEBRAE (2019) estão classificadas 

como uma empresa de grade porte, ou são empresas que fabricam peças de metais 

não ferrosos (alumínio, zinco, cobre, magnésio, entre outros) não se enquadrando nos 

critérios adotados nesta pesquisa. 

Foram recebidos 111 questionários adequadamente respondidos pelos profissionais 

das respectivas empresas, ou seja, um retorno de 52% dos questionários enviados, 

sendo que 15 foram respondidos de modo presencial e os demais enviados por correio 

eletrônico e retornados pela mesma via. Esta pesquisa foi aplicada em um período de 

sessenta dias corridos, desde o início da coleta de dados, em março de 2019. 

Após o recebimento dos questionários foi realizada uma análise dos resultados, os 

quais estão escritos no capítulo correspondente 

 

 
4.3.4 Etapas da pesquisa 

 

 
A pesquisa aqui apresentada foi composta de três partes. 

 
 

A Parte 01 trouxe informações referentes à introdução do tema abordado, bem como 

o detalhamento do objetivo, justificativa, entre outros. 
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A Parte 02 é a etapa de desenvolvimento do conteúdo, em que foi feita a exposição 

da revisão bibliográfica, na qual foi possível visualizar os conceitos de diferentes 

autores sobre o tema em questão. Também foi descrita a metodologia para a 

realização do estudo e proposto o modelo teórico desta tese. 

 
Na Parte 03, e última, foram apresentados os resultados, as discussões associando 

alguns dados da literatura e as conclusões finais. 

 
O objetivo desta etapa é obter um índice para cada empresa que indique o nível de 

competitividade de acordo com todos os indicadores considerados, sendo que quanto 

maior for este valor do índice, mais competitiva é a empresa (POVEDA-BAUTISTA; 

BAPTISTA; GARCÍA-MELÓN, 2012). 
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5. RESULTADOS 

 

 
Como destacado no capítulo anterior (Metodologia de Pesquisa), a pesquisa de 

campo desenvolvida como parte deste trabalho constitui-se em uma survey com 

questionário enviado às 210 empresas brasileiras de fundição de ferro e/ou aço que 

se enquadravam nas características definidas para este trabalho (as MPMEs). Do total 

enviado, foram recebidos 111 questionários devidamente preenchidos, os quais, uma 

vez tabulados, estão demonstrados em uma tabela no Apêndice 03. 

Com base nos dados brutos obtidos aplicou-se para cada empresa a equação (12), 

definida no Capítulo 3, para cada um dos quatro fatores competitivos (tecnologia – 

gF1, recursos humanos – gF2, qualidade e produtividade – gF3 e financeiro – gF4) para 

que fosse determinado o grau de competitividade da empresa em relação a cada um 

destes quatro fatores (gF1, gF2, gF3 e gF4). Em seguida, aplicou-se a equação (13), 

também determinada no Capítulo 3, para se calcular o grau de competitividade (GE) 

de cada uma das empresas pesquisadas. Para maior facilidade de uma análise inicial, 

as empresas foram dispostas na tabela correspondente em ordem decrescente do 

grau de competitividade calculado GE. Vide Apêndice 03. 

Alguns dados relevantes dos questionários recebidos, são apresentados nas Figuras 

23, 24, 25 e 26, as quais ilustram respectivamente: (1) o número de empresa por 

estado; (2) o perfil dos profissionais que responderam à survey; (3) o tamanho das 

empresas e (4) predominância do capital (nacional ou multinacional), este último dado 

foi obtido pelo pesquisador, com base na sua experiência profissional e pelo acesso 

aos sites das empresas, posterior ao envio das respostas, uma vez que não constava 

nas perguntas do questionário aplicado na survey. 

Nota-se que pouco mais de 40% das empresas são do estado de SP, sendo o maior 

percentual, seguido dos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina, com 18%, 17% e 14% respectivamente. Estes quatro estados totalizam 89% 

da localização das empresas, que responderam à pesquisa. Esta informação, da 

quantidade de empresas, por estado, pode ser observada na Figura 23. 

Já a Figura 24, tem-se a informação do perfil dos profissionais que responderam à 

pesquisa. Nota-se que aproximadamente 72% pertencem à alta gestão, ou seja, 

ocupam cargo de gerente ou diretor nas respectivas empresas. 
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Figura 23: Número de empresas que responderam à pesquisa por estado 
 

Fonte: O autor 

 
 

Figura 24: Quantidade de respostas dos profissionais por cargo 
 

Fonte: O autor 

 
 

A Figura 25 ilustra o tamanho das empresas, em percentual, para as micro, pequenas 

e médias empresas, na qual nota-se que 95% são pequenas e médias e 5% são 

microempresas, entre aquelas que responderam à pesquisa. 
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Figura 25: Tamanho das empresas que responderam à pesquisa 
 

Fonte: O autor 

 

 
Por não se tratar de um dado levantado no questionário aplicado na survey, no entanto 

como o mesmo pode colaborar com as análises e conclusões, o pesquisador 

complementou esta informação com uma coleta adicional. Nota-se que 91% das 

empresas possuem predominância do capital nacional, conforme ilustra a Figura 26. 

 
Figura 26: Predominância do capital das empresas que responderam à pesquisa 

 

Fonte: O autor 
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5.1. ANÁLISE DAS EMPRESAS MAIS E MENOS COMPETITIVAS 

 
 

Inicialmente procedeu-se a análise das 10 empresas mais competitivas do segmento 

analisado. Esse resultado acha-se sumarizado na Tabela 08. 

 

 
Tabela 08 – As empresas mais competitivas do segmento pesquisado 

 

 

Fonte: O autor 

 
 

Nota-se que a empresa mais competitiva do segmento obteve um grau de 

competitividade de 0,943 ou 94,3% comparado a um valor máximo de 1 ou 100%. Tal 

resultado decorre do atendimento no nível máximo (7) de quase todos os requisitos 

com exceção do elemento competitivo 1.5 (a empresa sinalizou que o uso de 

tecnologia de ponta tem permitido, parcialmente, à empresa atrair novos clientes e 

reduzir custos com mão de obra) e do 3.2 (a empresa não pratica os preços mais 

baixos da média da concorrência). 

No caso da segunda empresa mais competitiva, nota-se que o valor de GE (0,914) é 

3% menor que o caso da empresa mais competitiva, ou seja, ambos estão próximos, 

sobretudo, também conforme destacado na análise sobre a empresa mais 

competitiva, do atendimento ao nível máximo (7) de quase todos os elementos 

competitivos, com exceção de dois deles (elementos: 1.2 e 3.2). 
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Nota-se que as cinco empresas mais competitivas do mercado brasileiro de fundição, 

segundo este ranking, apontaram nota mínima (1) para o quesito 3.2, relacionado à 

prática dos menores preços, o que permite observar, por um lado que, o fator menor 

preço, não foi influente para elevar o grau de competitividade da empresa, mantendo- 

as entre as primeiras cinco, e por outro lado, observa-se que caso a empresa tenha 

possibilidade de praticar um preço menor, e com isso conquistar clientes que tenham 

este critério como relevante, o seu grau de competitividade pode ser ainda maior. 

Na Tabela 08, das 10 empresas mais competitivas, nota-se uma diferença entre a 

décima e a primeira empresa de 10% do valor de GE, ou seja, as 10 empresas mais 

competitivas do mercado de fundição brasileiro, possuem valores relativamente 

próximos quanto ao seu grau de competitividade (GE), ou seja, se elas competem 

entre si, há um bom nivelamento do aspecto competição. 

Outro aspecto que pode ser destacado é o fato das duas empresas mais competitivas 

do mercado de fundição brasileiro, segundo dados da pesquisa, serem empresas de 

pequeno porte, de capital nacional e que produzem, predominantemente, a liga aço 

entre as ligas fundidas pela empresa. Uma está localizada na região Sudeste (a 

empresa mais competitiva) e outra na região Sul (a segunda melhor colocada). 

Os valores são idênticos entre as empresas, para três fatores competitivos, de quatro 

no total, diferindo, apenas, no fator competitivo tecnologia, sendo que a empresa 

número 02 sinalizou não utilizar a simulação numérica em todos os projetos das 

peças, atribuindo o menor valor (1) para este quesito, ou seja, ambas as empresas 

estão iguais em relação aos valores atribuídos para: recursos humanos, 

qualidade/produtividade e financeiro, os outros três fatores competitivos. 

Nota-se, portanto, que o fator competitivo tecnologia (gF1) foi um diferencial para a 

empresa mais competitiva se posicionar em primeiro lugar no ranking de 

competitividade das empresas de fundição de ferro e/ou aço MPMEs do Brasil. 

Para se conhecer melhor o perfil destas dez empresas mais competitivas, procurou- 

se realizar um levantamento de determinadas informações disponíveis na Tabela 08, 

tais como: (a) qual o percentual destas empresas é de capital nacional e multinacional; 

(b) o porte das empresas; (c) a predominância do material produzido e (d) a 

localização das mesmas, quando à região do Brasil. 
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Destaca-se que 80% são empresas de capital nacional e 70% são empresas médias 

– e nenhuma entre as dez é uma microempresa. Há um determinado equilíbrio entre 

a predominância da liga produzida (aço, ferro ou ambos), variando de 30% a 40% e 

no caso da localização geográfica destas empresas, 90% estão no Sul e Sudeste, 

conforme ilustra a Figura 27. 

 

 
Figura 27 – Detalhamento das 10 empresas mais competitivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: O autor 

 
 

Em relação aos valores médios para os quatro fatores competitivos e para o grau de 

competitividade das empresas, notam-se valores superiores a 0,809, ou seja, superior 

a 80% (média de gF3), chegando a mais de 90% (0,906) no caso da média do valor de 

gF4, que é justamente o fator competitivo financeiro. Isto demostra que, de maneira 

geral, as empresas mais competitivas do Brasil, possuem uma situação financeira 

equilibrada, conforme pode ser observado na Figura 28. 
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Figura 28 – Média de gF1; gF2; gF3; gF4 e GE das 10 empresas mais competitivas 
 

Fonte: O autor 

 
 

Com a finalidade de aprofundar um o conhecimento de cada um dos vinte elementos 

competitivos, fez-se uma análise, conforme pode ser observado na Figura 29, a qual 

procedeu-se da seguinte forma: identificar qual o percentual entre as dez empresas 

mais competitivas, sinalizaram nota máxima (7) para cada um dos vinte elementos 

competitivos. 

Observa-se que, com apenas uma exceção (elemento 3.2 que se refere aos preços 

praticados pelas empresas) com 0% e outros dois elementos que tiveram percentual 

de 40% (1.2 e 2.5), os demais elementos competitivos, possuem valores acima de 

50%, ou seja, pelo menos metade das dez empresas, mais competitivas, anotaram 

valor máximo (7) para o determinado quesito. 

Notam-se, ainda, seis elementos com percentual acima de 80% e dois com 100%, são 

eles: o elemento 2.3 (profissionais que trabalham na área técnica, possuem formação 

e capacitação adequadas para exercer a função) e 3.1 (elevado nível de qualidade 

dos produtos e, portanto, não acumula problema com o cliente). Não há dúvida que 

estes dois elementos competitivos, sinalizados com nota máxima (7) por todas as dez 

empresas mais competitivas, são importantes e contribuem com a boa posição 

competitiva das empresas neste ranking. 
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Figura 29 – Valor 7 para os 20 elementos das 10 empresas mais competitivas 
 

Fonte: O autor 

 
 

Realizou-se, também o estudo das 10 empresas menos competitivas, conforme 

mostra a Tabela 09. 

 

 
Tabela 09 – As empresas menos competitivas do segmento pesquisado 

 

Fonte: O autor 

 
 

Dentre as 111 empresas analisadas, a menos competitiva obteve um grau de 

competitividade de 0,186, ou seja, 18,6%. Isso se deveu ao fato de que, com exceção 
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de dois elementos do fator qualidade e produtividade, nos demais a empresa 

apresentou nota mínima, igual a 1 (em uma escala de 1 a 7), levando a crer que a 

empresa não tem conseguido: (a) implantar tecnologia no seu processo produtivo, 

planejamento e engenharia; (b) falta contratar profissionais, capacitá-los e retê-los na 

empresa; e (c) com isso, consequentemente, a situação financeira da empresa torna- 

se pouco favorável para novos investimentos, melhoria dos processos e retenção de 

profissionais, mantendo-os qualificados. 

Pode-se concluir, observando-se os resultados da Tabela 09, que a empresa menos 

competitiva entre as empresas que retornaram o questionário, possui um baixo nível 

de competitividade, valor cinco vezes menor do que a empresa mais competitiva. Esta 

empresa, número 111 no ranking de competitividade, possui o valor mínimo em três 

dos quatro fatores competitivos, refletido pela nota mínima (1) em 18 de 20 elementos. 

No caso da penúltima empresa menos competitiva, nota-se que o valor de GE (0,300) 

é aproximadamente 60% maior do que o valor da empresa menos competitiva (última 

colocada neste ranking), havendo uma diferença significativa nos fatores competitivos 

qualidade/produtividade e financeiro, pois os outros dois fatores (tecnologia e recursos 

humanos) possuem valor idêntico no caso de ambas as empresas. 

Nota-se, portanto, que os valores maiores de gF3 (qualidade e produtividade) e gF4 

(financeiro), foram decisivos para que a empresa número 110, penúltima colocada 

neste ranking, pudesse ser 60% mais competitiva que a última empresa, o que reforça 

a tese que a indústria de fundição deve priorizar manter o nível de qualidade de classe 

mundial, para garantir sua competitividade. 

A média de nove empresas, desta lista das dez menos competitivas, excluindo-se 

apenas a última colocada, é de 0,397. Esta informação leva a conclusão de que a 

empresa menos competitiva (número 111), ou está momentaneamente em dificuldade 

para aprimorar-se nos principais requisitos que podem elevar seu grau de 

competitividade ou é uma empresa, de fato, pouco competitiva, levando-se em 

consideração os requisitos analisados no modelo proposto nesta tese. 

Tomando-se como referência a empresa mais competitiva (GE = 0,943), nota-se que 

ela possui um valor mais do que 5 vezes superior ao valor da empresa menos 

competitiva, no entanto, considerando-se o valor médio das nove empresas, conforme 

mencionado anteriormente (0,397) esta diferença é de pouco mais de duas vezes. Isto 
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não justifica a baixa competitividade deste grupo de empresas, no entanto demonstra 

que a última colocada, de fato, poderia ser caracterizada como “fora da curva”. 

A exemplo do que fora feito no caso das empresas mais competitivas, para conhecer 

melhor o perfil destas dez empresas menos competitivas, buscou-se explorar de forma 

mais detalhada algumas informações disponíveis na Tabela 09, tais como qual o 

percentual destas empresas é de capital nacional e multinacional, o porte das 

empresas, a predominância do material produzido e a localização das mesmas. 

Vale destacar, nesta análise, que entre as dez empresas menos competitivas, não há 

nenhuma empresa multinacional. No que se refere ao porte das mesmas, 40% são 

médias, 10% microempresa e 50% são pequenas empresas. Nenhuma destas dez 

produzem majoritariamente a liga de aço, 20% produzem ambos os materiais (aço e 

ferro) e 80% possui na sua produção, a maioria das peças de ferro. Em relação a 

localização, a maioria está na região Sudeste (60% das empresas), 30% estão 

localizadas na região Sul e 10% no Centro Oeste, conforme ilustra a Figura 30. 

 

 
Figura 30 – Detalhamento das 10 empresas menos competitivas 

 

 

Fonte: O autor 

 
 

Em relação aos valores médios para os quatro fatores competitivos e para o grau de 

competitividade das empresas, conforme ilustra a Figura 31, nota-se que somente um 
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valor médio é superior a 50% (média de gF3 = 0,503), os demais são inferiores a 37,6% 

(ou 0,376 para o valor médio de GE), isto demonstra que no caso das dez empresas 

menos competitivas, o caminho parece longo até que sejam atingidos níveis ideais de 

competitividade, considerando-se que a média das 111 empresas para GE é 0,650, o 

valor médio das dez menos competitivas é menos da metade deste valor. 

 

 
Figura 31 – Média de gF1; gF2; gF3; gF4 e GE das 10 empresas menos competitivas 

 

Fonte: O autor 

 
 

Com o intuito de detalhar o conhecimento de cada um dos vinte elementos 

competitivos, fez-se uma análise, conforme ilustra a Figura 32. Da mesma forma que 

realizada para as mais competitivas, esta análise foi realizada da seguinte forma, para 

as empresas menos competitivas: qual o percentual entre as dez empresas, que 

sinalizaram nota máxima (7) para cada um dos vinte elementos competitivos. 

Somente sete dos vinte elementos competitivos tiveram algum percentual relacionado 

à máxima atribuição (7), sendo que quatro deles tiveram 10%, ou seja, apenas uma 

empresa atribuiu o valor máximo e dois casos com 20%. Destaque para o elemento 

competitivo 3.1 (qualidade do produto) onde 60% das empresas atribuíram o valor 

máximo para este elemento. O que pode ser destacado é que, embora as empresas 

sejam as menos competitivas, quando comparadas com as demais pesquisadas, há 

um percentual com nível máximo de qualidade (60%), importante para manter a 
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empresa dentro de um determinado nível de competitividade, no entanto, quando não 

combinado com outro fator competitivo, parece contribuir pouco com o grau de 

competitividade da empresa, posicionando-a melhor no ranking. 

 

 
Figura 32 – Valor 7 para os 20 elementos das 10 empresas menos competitivas 

 

Fonte: O autor 

 
 

Quando comparadas as dez empresas mais com a dez menos competitivas, nota-se 

que a média de GE para a mais competitivas é 57% superior à média das menos 

competitivas. Nota-se também nos casos dos valores médios de cada um dos fatores 

competitivos (gF1, gF2, gF3 e gF4), que as mais competitivas possuem valores superiores 

que variam de 38% (no caso de gF3, menor diferença) até 68% superior (no caso de 

gF1, maior diferença). Isto leva a uma observação de que a maior diferença, quando 

analisadas as mais com as menos competitivas, em média, é no fator competitivo 

tecnologia (gF1). Estes resultados podem ser observados na Figura 33. 

Mesmo que haja uma diferença significativa entre os valores dos fatores competitivos, 

e do grau de competitividade quando comparadas as mais com as empresas menos 

competitivas, destaca-se a tecnologia como um fator importante, ou seja, se as 

empresas menos competitivas tiverem que melhorar um dos aspectos, deveria investir 

em tecnologia. 
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Figura 33 – Comparativo dos valores médios de gF1; gF2; gF3; gF4 e GE entre as 10 

empresas mais e as 10 menos competitivas 

Fonte: O autor 

 
 

Esse mesmo tipo de análise com suas respectivas sugestões de ações para a 

melhoria da competitividade pode ser feito para qualquer das empresas pesquisadas 

(e por extrapolação para qualquer empresa na qual se aplique o modelo proposto). 

Isso mostra que o modelo proposto por esta tese se adequa não só para fazer a 

medida do grau de competitividade (GE) como também pode ser utilizado como 

relevante ferramenta gerencial para a identificação de áreas de oportunidade nas 

quais ações gerenciais possam reposicionar a empresa no sentido de buscar um 

melhor perfil competitivo, além de permitir uma análise, por parte da gestão da 

empresa, considerando-se os quatro fatores e os vinte elementos competitivos, de 

quais são as áreas da empresa que podem ser melhoradas. 

 

 
5.2. SEGMENTAÇÕES PARA ANÁLISES DE ALGUNS RESULTADOS 

 
 

Para se ampliar a análise das 111 empresas pesquisadas, as mesmas foram 

segmentadas em três categorias conforme a Tabela 10. Nota-se que a maioria das 
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empresas que responderam ao questionário de pesquisa aplicado na survey, são 

pequenas empresas, entre 20 e 99 funcionários (SEBRAE, 2019), as quais 

representam 53% do total de empresas. 

 

 
Tabela 10 – A segmentação das empresas por porte 

 

 

Fonte: O autor. 

 
 

Segundo o grau de segmentação acima, foram obtidos alguns valores, tais como o 

menor, maior e média de GE os quais estão descritos na Tabela 11. Nota-se que o 

maior valor médio de GE é das empresas de médio porte (0,688), seguido pelas 

empresas de pequeno porte (0,612) e por fim as microempresas (0,579). 

O valor médio de GE das fundições de médio porte é pouco mais de 11% superior ao 

valor das pequenas empresas e quase 16% maior do que as microempresas. Na 

análise geral, nota-se que o menor valor de GE é de uma microempresa (0,186), que 

coincide com a empresa menos competitiva e o maior valor é de uma fundição de 

pequeno porte (0,943), justamente a empresa mais competitiva, deste ranking. 

 

 
Tabela 11 – Média da GE das empresas por porte 

 

 

Fonte: O autor. 
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Acrescentando a informação descrita na Tabela 11, da predominância do capital da 

empresa, nota-se que as médias empresas se mantém com um valor médio de GE 

superior às demais, tanto no caso das fundições com predominância do capital 

multinacional (0,724) quanto nacional (0,684), conforme pode ser observado pelos 

dados apresentados na Tabela 12. O valor médio de GE na empresa multinacional de 

porte médio é pouco mais de 5,5% superior ao da média de capital nacional. 

 

 
Tabela 12 – Média da GE das empresas por capital e porte 

 

Fonte: O autor 

 
 

A fim de se explorar um pouco mais da análise do grau de competitividade (GE), em 

relação ao porte das empresas, procurou-se fazer uma análise quanto: à 

predominância do capital da empresa (nacional ou multinacional), relacionando a liga 

produzida predominantemente, que neste caso são três as possibilidades: (a) liga de 

ferro, (b) aço ou (c) ambos os materiais. A Tabela 13 ilustra os dados. 
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Tabela 13 – Informações das empresas por capital, porte e material produzido 
 

 

Fonte: O autor 

 
 

Nota-se que, considerando-se as empresas multinacionais médias, que aquelas que 

produzem somente ferro são mais competitivas, tendo como valor médio de GE igual 

a 0,757. As empresas multinacionais que produzem aço possuem um valor médio de 

GE de 0,698. Estes dois grupos são os que possuem maior valor médio de GE. São 

dez as empresas com capital multinacional, que responderam à pesquisa. 

No caso das nacionais, as mais competitivas são as fundições de médio porte que 

produzem majoritariamente a liga aço (GE igual a 0,741 ou 74,1%), cujo valor médio 

de GE é menor do que o valor das fundições médias multinacionais que produzem 

ferro. Já, quando comparadas a fundições que produzem aço, este valor é maior, ou 

seja, considerando o valor médio de GE, as fundições de médio porte nacionais, são 

mais competitivas do que as de médio porte multinacionais. 

O mesmo pode ser observado nas fundições de pequeno porte nacional com 

fabricação de aço, as quais possuem um valor médio de GE igual a 0,691, sendo 

superior ao valor de GE das pequenas multinacionais que produzem aço (0,507), 

embora neste caso haja amostragem de apenas uma única empresa. 
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Considerando-se todas as dez empresas multinacionais (9% do total das empresas), 

tem-se um valo médio de GE de 0,648, sendo próximo ao valor médio das empresas 

nacionais (91% do total das empresas), que é de 0,643. Não há como, por meio destes 

dados, registrar superioridade significativa no grau de competitividade (GE) das 

multinacionais em relação às nacionais (64,8% e 64,3%, respectivamente). 

A Tabela 14 ilustra os valores médios do grau de competitividade (GE), nas quatro 

regiões onde estão localizadas as empresas que responderam à pesquisa, incluindo 

o número de empresas da amostra, cujo total são 111 empresas. 

 

 
Tabela 14 – Valor de GE por região e porte de empresa 

 

 

Fonte: O autor 

 
 

Tem-se o Nordeste, com um número de duas empresas na amostra, o maior valor 

médio de GE (0,761), a região Sul possui o segundo maior valor médio de GE (0,696), 

tendo uma amostragem maior de número de empresas (41), a região Sudeste é a 

terceira, com GE de 0,678 e um número de 67 empresas e a região Centro Oeste, com 

uma única empresa como amostra, apresenta o menor valor de GE (0,186). 
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5.3. DEMAIS ASPECTOS ANALISADOS 

 
 

No entanto, os resultados mostram, ainda, alguns episódios interessantes. Note-se 

que tanto entre as empresas mais como menos competitivas não se consegue 

vislumbrar uma relação aparente entre o grau de competitividade (GE) e algumas 

características estruturais das empresas como: (1) porte, (2) região, (3) material 

produzido e (4) origem do capital (este somete no caso das empresas mais 

competitivas), entre outros. Em face dessas constatações, procurou-se detalhar um 

pouco mais estes aspectos presentes nos resultados. 

Observa-se, quando analisado o primeiro elemento competitivo (a tecnologia mais 

atualizada que a empresa tem conhecimento) do fator competitivo Tecnologia (gF1), 

que em caráter geral analisando-se as 111 empresas, menos de 20% atribuem os 

valores 6 e 7, ou seja, os melhores níveis de tecnologia mais atualizada. No entanto, 

para as trinta empresas mais competitivas (cujo valor de GE são os trinta maiores 

valores) este valor sobe para 47%, o qual é ainda maior (80%) nas dez empresas mais 

competitivas, conforme ilustra a Figura 34. 

 

 
Figura 34: Comparativo da tecnologia mais atualizada entre todas empresas, as 

trinta e as dez mais competitivas 

 

Fonte: O autor 
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Nota-se, na análise da Tabela 15, que os maiores valores de GE são, respectivamente, 

das empresas de médio porte, que produz aço (0,732) e ambos os materiais (0,722), 

as quais assinalam para os maiores valores (em percentual) do uso da tecnologia mais 

atual (considerando-se os valores 6 e 7 da escala Likert, utilizada na pesquisa) 

semelhante ao percentual das pequenas empresas de aço, as quais possuem, na 

média um GE igual a 0,678. Ou seja, nestes casos onde as empresas apontam para 

um uso da tecnologia mais atual, entre 26% e 29% das empresas, nota-se uma 

variação do GE menor que 7% entre eles (o menor é 0,678 e maior é 0,732). 

 

 
Tabela 15 – Informação da tecnologia mais atual por porte de empresa e material 

 

Fonte: O autor 

 
 

Nota-se, pela análise da Tabela 15, que as microempresas possuem os menores 

valores médio de GE. Analisando-se este grupo, das microempresas, nota-se que a 

média de GE para a empresa que produz aço é maior do que a média das seis 

empresas que produzem ferro, mesmo havendo, no caso da empresa que produz aço, 

a informação de 0% de uso de tecnologia de ponta, ou mais atual. 

É válido destacar que trata-se de uma única empresa, comparando-se com as seis 

empresas que produzem ferro. 
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Já na análise da Figura 35 permite observar que no caso das empresas de médio 

porte, o percentual de empresas com a tecnologia mais atual é semelhante, variando 

de 21% (médias empresas que produzem ferro), 26% (médias empresas que 

produzem aço) e 29% (médias empresas que produzem ambos). No entanto, no caso 

das pequenas empresas, nota-se que as 29% das fabricantes de aço, possuem a 

tecnologia mais atual, e 5% das empresas que produzem ferro, majoritariamente. Este 

valor, para o caso das pequenas empresas que produzem ferro é menor do que as 

microempresas, com o mesmo material, que é 17%. 

 

 
Figura 35 – Tecnologia mais atual: micro, pequenas e médias empresas 

 

 
Fonte: O autor 

 
 

A Tabela 16 demonstra alguns dados, com os quais permite-se observar que 20% das 

empresas mais competitivas, (22 empresas) dentre as 111 pesquisadas, possui um 

GE 28% maior do que as demais empresas, sendo os valores respectivamente 0,838 

e 0,604. Nota-se, também, que estas empresas mais competitivas possuem um valor 

médio de gF1 e gF2 maior, os quais estão influenciados, respectivamente, pela 

tecnologia mais atual disponibilizadas pela empresa, com destaque para 54% contra 

9% das empresas menos competitivas e um percentual do quadro de profissionais 

com elevado nível de conhecimento, sendo o dobro no caso das empresas mais 

competitivas, comparando-as com as menos (72% e 36% respectivamente). 
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Tabela 16 – Comparativo entre os 20% das empresas com maior GE com os demais 

80% das 111 empresas pesquisadas 

 

Fonte: O autor 

 
 

Pela análise de Figura 36 permite-se observar que nos casos da empresa com 

produção predominante de ferro da região Centro Oeste, com valor de gF1 igual a 

0,143 e de ambos os metais da região Sul cujo gF1 é 0,257 a tecnologia mais atual 

tem um percentual de 0%, no entanto, trata-se de uma única empresa em cada um 

destes casos, conforme pode-se perceber na Tabela 13, não havendo, portanto, 

dados suficientes, sendo a análise pouco conclusiva. Já nos demais casos pode-se 

observar alguns episódios interessantes. 

 

 
Figura 36 – Média de gF1 nas quatro regiões com divisão por material e a relação da 

tecnologia mais atual 

 

 
Fonte: O autor 
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O valor médio de gF1 para as empresas de aço do Sul é de 0,639 e da região Sudeste 

é 0,582. A tecnologia é a mais atual, segundo as empresas, em 31% e 21%, 

respectivamente. Neste caso há influência destes percentuais no valor médio de gF1 

das fundições. No entanto, o valor médio de GE em ambos os casos é próximo, isto 

significa que no caso das empresas de aço do Sul, que possui um gF1 maior (na média) 

que das empresas da região Sudeste, os demais fatores competitivos (gF2, gF3 e gF4) 

são menores, sugerindo-se, uma análise dos mesmos, a qual será apresentada mais 

à frente neste capítulo, para enriquecer a apresentação dos resultados. 

 

 
Tabela 17 – Valores médios de gF1, GE e tecnologia mais atual nas quatro regiões, 

com divisão por material 

Fonte: O autor 

 
 

Nota-se, pelos dados da Tabela 17 que na região Sudeste, 8% das empresas que 

produzem majoritariamente ferro afirmam ter a tecnologia mais atual nas suas 

empresas, este valor é superior (24%) nas empresas de ferro do Sul, cujos valores de 

GE são, respectivamente 0,625 e 0,650, ligeiramente maior na região Sul. O valor 

médio de GE de todas as 111 empresas é de 0,650, o que permite afirmar que, na 

média, as empresas de ferro da região Sudeste, possui GE menor que a média de 

todas as empresas pesquisadas. Ao todo, são 50 empresas que possuem um valor 

de GE menor que a média (65% de competitividade). 
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Conforme fora averiguado na análise anterior, o fator competitivo tecnologia (gF1) é 

maior nas empresas de aço, na região Sul, quando comparado com a região Sudeste. 

A fim de se obter uma melhor compreensão do porque o GE médio é praticamente o 

mesmo em ambas as regiões, mesmo com a diferença em gF1, buscou-se fazer uma 

análise a fim de se conhecer quais os valores médios para os demais fatores 

competitivos (gF2; gF3; gF4) em ambas as regiões, conforme ilustra a Figura 37. 

Nota-se que os valores dos fatores competitivos recursos humanos (gF2) e financeiro 

(gF4) são superiores na região Sudeste quando comparados com os valores médios 

da região Sul. Já os valores de qualidade e produtividade (gF3) são semelhantes. Isto 

permite observar que as fundições, cuja produção de aço é majoritária, da região Sul, 

poderiam ser mais competitivas se os fatores gF2 e gF4 fossem maiores. No caso da 

região Sudeste, pode-se dizer que as empresas de produção de aço poderiam ser 

mais competitivas se fosse melhor o seu desempenho, no fator competitivo tecnologia. 

 

 
Figura 37 – Valor médio dos fatores competitivos (gF1; gF2; gF3; gF4) e de GE nas 

regiões Sul e Sudeste para as empresas fabricantes de aço 

 
 
 
 

   

        

         

         

         

         

         

         

 
 
 

 
Fonte: O autor 

 
 

A fim de se explorar o resultado da pesquisa de campo que relaciona o uso de 

tecnologia de simulação numérica de fundição e a melhoria dos projetos das peças 



108 
 

 
 
 

fundidas ao máximo do que seja tecnicamente possível, tem-se pelos dados 

apresentados na Tabela 18, a análise, considerando-se 20% das empresas com maior 

média de GE (ou seja, as mais competitivas) um valor de quase 28% superior quando 

comparado com as demais 80% das empresas, este valor é ainda maior quando 

comparado o fator competitivo tecnologia (gF1), que é da ordem de 37% maior. 

 

 
Tabela 18 – Uso de simulação numérica e melhoria dos projetos de fundição 

 

Fonte: O autor 

 
 

Explorando-se especificamente os dados de uso da tecnologia, nota-se que as 22 

fundições mais competitivas (20% das 111 empresas pesquisadas) apresentam um 

percentual de uso da simulação numérica em 63,6% (tendo sido considerados os 

valores 6 e 7 apontados pelas próprias empresas, na pesquisa, considerando-se a 

escala Likert utilizada no questionário aplicado). 

Em comparação, seguindo-se o mesmo critério, com as demais 89 empresas (80% 

das 111), é de 16,9%, ou seja, no caso das 22 empresas mais competitivas, este valor 

é 73,4% superior. Notadamente este grupo de empresas (as mais competitivas) tem 

feito uso da simulação numérica no processo de fundição com mais intensidade que 

o outro grupo, conforme ilustra a Figura 38, elaborada com base nos resultados 

disponíveis na Tabela 18, com a finalidade de facilitar o visual deste resultado. 

Analisando-se, projetos das peças fundidas são 100% melhorados ao máximo do que 

é tecnicamente possível, nota-se uma situação semelhante, de modo a observar-se 

que 72,7% das 22 empresas mais competitivas, apontam para a melhoria dos projetos 

de fundição, valor quase quatro vezes superior no caso das 89 empresas menos 

competitivas (19,1%), também ilustrados na Figura 38. 
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Figura 38 – Comparativo entre 20% das empresas mais competitivas com as 

demais, em relação ao uso de simulação numérica 

 
Fonte: O autor 
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6 DISCUSSÕES 

 

 
A partir do modelo teórico proposto por esta tese e os resultados analisados com base 

no mesmo, permitiu-se observar, entre outros aspectos, o ranking de competitividade 

das indústrias de fundição de ferro e/ou aço do Brasil. O valor médio do grau de 

competitividade (GE) encontrado foi de 0,650 ou 65%, em uma escala de até 100%. 

Um número de 50 indústrias de fundição, ou seja 45% das empresas pesquisadas, 

possuem um valor de GE menor do que este valor médio, ou seja, este percentual de 

empresas, considerando-se a média como uma referência, não chegou atingir o 

mínimo do grau de competitividade. 

A empresa mais competitiva atingiu o grau de 94,3% e a menos competitiva 18,6%. 

Esta diferença sugere que, nas condições analisadas, a primeira pode ser até cinco 

vezes mais competitivas do que a última empresa, ambas localizadas do Brasil. 

As duas empresas mais competitivas (GE igual a 0,943 ou 94,3% e 0,914 ou 91,4%), 

são empresas de pequeno porte, ou seja, possuem o número de funcionários entre 

20 e 99 (SEBRAE, 2019) e produzem, peças fundidas em aço. 

Segundo Lima, Palma e Sales (2011) a produção de peças em aço poderá contribuir 

com a competitividade, uma vez que este material tem maior valor agregado. Ambas 

empresas atenderam no nível máximo (7), em 18 elementos competitivos, de 20 

possíveis, o que equivale a 90% destes. 

No caso da empresa mais competitiva do ranking, fica evidente que para aumentar 

ainda mais seu grau de competitividade (GE) a tecnologia deveria ser aplicada na 

empresa, para reduzir ainda mais os seus custos com mão de obra, havendo 

possibilidade de uma maior redução do preço final de venda dos seus produtos, para 

atrair novos clientes e conquistar mercados não explorados, confirmando o que está 

descrito na literatura, em Saarelainen et al. (2008). 

Por outro lado, segundo Sirikrai e Tang (2006) as empresas mais competitivas do 

mercado poderão obter retorno financeiro adequado. Isso é exatamente o que se 

observa quando analisadas as dez mais competitivas do mercado de fundição de ferro 

e/ou aço, cujo valor médio de gF4 (fator financeiro) é de 0,906 ou 90,6%. Ao se 
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comparar com a média do mesmo fator competitivo no caso das dez empresas menos 

competitiva do mercado, se observa um valor dois terços menor (0,349 ou 34,9%). 

Já para Pawliczek e Vladík (2014) a dificuldade financeira das empresas influencia na 

manutenção de vantagens competitivas importantes, tais como: a motivação e a 

produtividade dos profissionais. Isso é o que fica evidente quando analisados os 

dados da Figura 32, das dez empresas menos competitivas, para os elementos (2.1; 

2.2; 2.3; 2.4 e 2.5) relacionados ao fator (gF2), recursos humanos. 

Apenas um elemento recebeu o valor máximo atribuído (7) para este quesito, isto 

ocorreu em 20% das empresas, os demais elementos foram nulos, não havendo, 

portanto, atribuição de nota máxima a nenhum deles. 

Ainda, a análise das dez mais competitivas revela uma situação oposta. A Figura 29 

ilustra alguns dados interessantes relacionados ao fator competitivo recursos 

humanos. Nota-se, um atendimento de 100% para o elemento competitivo 2.3 

(profissionais que trabalham na área técnica possuem formação e capacitação 

adequados), o que corrobora a literatura. 

A literatura aponta alguns aspectos adicionais como o treinamento frequente dos 

profissionais (WACKER, 1989), a capacidade das empresas de cultivar talentos 

(CARPINETTI; GEROLAMO; DORTA, 2000), ter o melhor recurso humano (CHEN; 

WANG, 2009), com educação de qualidade e habilidades pessoais (SHAFAEI, 2009) 

que influencia a produtividade, o tempo de entrega, e por fim, a rentabilidade da 

empresa (POVEDA-BAUTISTA; BAPTISTA; GARCIA-MELÓN, 2012). 

Uma das vantagens que as empresas mais competitivas podem obter é justamente o 

fornecimento de peças fundidas para o mercado local. O cliente da fundição pode 

preferir comprar localmente as peças, por uma série de vantagens, segundo 

Saarelainen et. al. (2008), tais como: (a) maior cooperação nos projetos; (b) os custos 

de produção são menores; (3) o prazo de entrega é mais curto, entre outros, sendo 

que no mercado brasileiro, as maiores vantagens estão relacionadas com as 

empresas fornecedoras do mercado automotivo, uma vez que segundo ABIFA (2019), 

mais de 50% do que se produz de pelas fundidas no Brasil, é consumido pelo mercado 

automotivo, conforme ilustra a Figura 05. 

A indústria de fundição é desafiada a possuir um nível de qualidade de classe mundial, 

necessário justamente em função dos elevados níveis de competição neste mercado 
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como apontaram Su e Chou (2008). Os resultados que associam os níveis de 

qualidade das dez empresas mais competitivas deixam claro que 100% destas 

atendem no nível máximo (7) o elemento competitivo 3.1 (qualidade dos produtos e 

baixo nível de problemas junto aos clientes), conforme pode-se observar em detalhe, 

na Figura 29. 

As empresas com predominância de capital estrangeiro, as chamadas multinacionais, 

representou nesta pesquisa 9% do total das empresas pesquisadas. Na média o valor 

de GE para as multinacionais é de 0,648 ou 64,8%. As de capital nacional, possuem 

um valor médio de GE de 0,643 ou 64,3%, ou seja, semelhantes quando considerados 

os valores médios. Nota-se, no entanto, que no caso das dez mais competitivas, duas 

são multinacionais e nas dez menos competitivas, nenhuma empresa é multinacional. 

Tem-se conhecimento, por parte das empresas de fundição, sobre a tecnologia 

(WACKER, 1989) e o seu uso para melhoria da competitividade (CHI, 1999). As 

incertezas na fundição podem afetar a estabilidade dos subprocessos, e 

consequentemente, prejudicar a qualidade do produto. 

Portanto a fabricação de componentes fundidos exige um conhecimento das 

tecnologias empregadas em cada etapa de fabricação (WOJTYNEK, 2010). Há 

necessidade de automação dos processos, em função do intensivo trabalho manual, 

das variações (WADHWA, 2013) e da complexidade das etapas do processo 

(KOZŁOWSKI et al. 2018). 

A implantação e continuidade da tecnologia é um desafio para a MPMEs (SINGH; 

GARG; DESHMUKH, 2008). A gestão familiar nas empresas de fundição pode 

restringir o seu desenvolvimento, sendo que a tradição do negócio, retarda a adoção 

de novas tecnologias (LIMA; PALMA; SALES, 2011), embora saiba-se que para uma 

empresa aumentar a competitividade global é necessário: tecnologia de ponta e 

inovação de valor (WANG; CHIU, 2014). 

Uma das motivações para as empresas adotarem tecnologias, é justamente melhorar 

sua competitividade de maneira incremental, obtendo menor custo, melhoria da 

eficiência e produção estável (ZHU; CHERTOW, 2017), é justamente o que a 

Alemanha tem feito para reforçar a competitividade da indústria de manufatura do seu 

país (LEE; YOON; KIM, 2017). 
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A Figura 11 ilustra o resumo do número de citações da literatura dos fatores 

competitivos, a tecnologia aparece em primeiro lugar com 17 citações. Não há dúvida, 

pelos exemplos e pelo número de citações na literatura científica, da relevância da 

tecnologia para a melhoria da competitividade da indústria, em especial, de fundição. 

A Figura 34 ilustra um comparativo dos resultados da survey no que se refere à 

tecnologia mais atual que a empresa tem conhecimento. Nota-se que considerado as 

111 empresas, tem-se menos de 20% da afirmação do uso da tecnologia mais atual. 

No entanto, quando esta análise é feita com as trinta empresas mais competitivas, 

esta média sobre para 47% e é ainda maior (80%) quando a análise está focada nas 

dez mais competitivas. Isto demonstra que o uso da tecnologia mais atual que se 

tenha conhecimento, assim como destaca a literatura, contribui para o aumento do 

grau de competitividade (GE) da empresa, conforme observou-se nesta pesquisa. 

Em uma análise comparativa entre os dados da Tabela 08 (as dez empresas mais 

competitivas) com a Tabela 09 (as dez menos competitiva) observa-se que a 

ocorrência dos valores atribuídos 6 e 7 é distinta entre ambas, o que leva-se a concluir 

que os dados da pesquisa survey estão alinhados com a literatura, pois mesmo 

quando se tem um processo controlado nas empresas de fundição, é comum a 

ocorrência de defeitos, os quais podem prejudicar a competitividade da empresa 

(DABADE; BHEDASGAONKAR, 2013) e reduzir o nível de qualidade das peças, 

causados pelas variações no processo (PRASAD; RATNA, 2018). 

O uso sistemático da simulação computacional, aplicada no processo de fundição, 

auxilia a produção de peças objetivando a melhoria do processo produtivo e da 

qualidade do produto (LIMA; PALMA; SALES, 2011). 

Técnicas de simulação numérica auxiliadas por computador são empregadas para o 

fornecimento de soluções com iterações mínimas (CAMPATELLI; SCIPPA, 2012), 

para análise dos defeitos relacionados ao enchimento e solidificação (DABADE; 

BHEDASGAONKAR, 2013). 

A ferramenta de simulação permite que os engenheiros de desenvolvimento de 

fundição experimentem opções de projeto para melhoria da qualidade, aumento de 

produtividade, diminuindo assim, o número de testes práticos (LAGAD, 2014). 
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A tecnologia de simulação numérica em fundição é utilizada para compreender melhor 

as variáveis e propor solução para os problemas (OLIVEIRA, 2015), permitindo 

aumento do rendimento da fundição (SALONITIS et. al., 2016). 

Nota-se, portanto, que há oportunidade de inserção da simulação numérica nos 

processos de fundição de metais (DE FREITAS PAZ; OLIVEIRA, 2017), para a 

detecção de defeitos, bem como para uma análise das suas causas e soluções, sendo 

o uso das ferramentas de simulação importante para minimizar os problemas antes 

da produção (MEHTA; GOHIL; DOSHI, 2018). 

Com base em alguns resultados da pesquisa survey, nota-se que 63,6% das 22 

empresas mais competitivas (média de GE = 0,838) utilizam a simulação numérica 

para os projetos de fundição, enquanto as demais empresas, cujo grau de 

competitividade é menor (média de GE = 0,604), este percentual é de 16,9%. 

A outra comparação, associada ao uso da tecnologia se refere à melhoria dos projetos 

das peças fundidas, nota-se que para o primeiro grupo, das empresas mais 

competitivas, o percentual é de 72,2%, e as demais (89 empresas) é de 19,1%. 

O uso da tecnologia de simulação computacional, assim como destacado na literatura, 

é observado como uma vantagem competitiva para as indústrias de fundição, 

possibilitando um maior conhecimento das variáveis do processo e melhorias nos 

projetos de fundição, com foco no aumento da competitividade da empresa. 

As indústrias de fundição são importantes consumidoras de energia, este custo pode 

influenciar a competitividade da empresa e a insegurança quanto aos aumentos desta 

despesa torna ainda mais incerta a gestão (LEE et. al., 2011), (MARDAN; KLAHR, 

2012), (MULHALL; BRYSON, 2014), (PAGONE; JOLLY; SALONITIS, 2016). 

A Figura 07 ilustra o custo internacional da energia, que no Brasil é de 0,15 € por KWh. 

Procurou-se, pesquisar, o custo da energia em alguns estados nos quais estão 

localizadas as empresas pesquisadas, o custo médio está ilustrado na Figura 39. 

Os valores de energia apresentados na Figura 39 são próximos, considerando-se os 

sete estados analisados, significa que, considerando apenas este fator, não haverá 

diferença significativa nos custos de produção das empresas. 
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Figura 39 – Preço médio de energia (R$/KWh) de alguns estados 
 

Fonte: ANEEL (2019) 

 
 

Na Tabela 14 pode-se observar o grau de competitividade das empresas por região 

geográfica, as quais foram agrupadas segundo dados do estado de localização. A 

região Nordeste (com duas empresas médias pesquisadas) apresenta o valor médio 

de GE de 0,761 ou 76,1%, sendo o maior valor entre as regiões e a região Centro 

Oeste (com uma única empresa pesquisada, microempresa) apresenta um valor 

médio de 0,186 ou 18,6%, sendo este o menor valor entre as 111 empresas. 

As demais regiões, Sul e Sudeste, apresentam valores médios similares, com 

destaque para as médias empresas do Sul, com GE de 0,696 ou 69,6% e as médias 

empresas do Sudeste, com GE de 0,678 ou 67,8%. Em três regiões, onde foram 

pesquisadas empresas de médio porte, estas possuem um maior grau de 

competitividade quando comparadas às pequenas e microempresas. 

Segundo os dados da Figura 39, o custo médio de energia (R$/KWh) é de R$ 0,62 no 

estado do Paraná (menor valor) e de R$ 0,80 no Mato Grosso (maior valor). Nos 

demais cinco estados, a variação é de R$ 0,02 de diferença. Embora não tenha disso 

o foco principal desta pesquisa (fica como sugestão para estudos futuros), conhecer 

os valores médios de energia, em cada estado e, portanto, as regiões, permite-se uma 

análise, da relação do grau de competitividade (GE) com os custos de energia. 

Processos confiáveis e continuamente aprimorados (LAGACÉ; BOURGAULT, 2003), 

exigindo-se conhecimento por parte dos profissionais (WOJTYNEK, 2010), melhoria 

da eficiência energética (BACKLUND, 2012), tecnologia de ponta e inovação (WANG; 
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CHIU, 2014), diminuição dos custos, estabilidade do processo e melhor produtividade 

(ZHU; CHERTOW, 2017) e boa gestão dos indicadores de desempenho (KAMPA; 

GOLDA, 2018), são alguns aspectos destacados pela literatura. 

Estes mesmos aspectos descritos pela literatura científica são semelhantes às 

melhores práticas adotadas pelas empresas mais competitivas do mercado brasileiro 

de fundição, conforme pode ser observado na Figura 29. 

São alguns deles: (a) profissionais capacitados e preparados para solucionar 

problemas; (b) elevado nível de qualidade; (c) melhoria contínua e redução de custos, 

e consequentemente, (d) um fluxo de caixa positivo que auxilia a empresa a reinvestir. 



117 
 

 
 
 
 

 

7 CONCLUSÕES 

 

 
Esta pesquisa teve o objetivo de estabelecer um modelo para análise competitiva das 

micro, pequenas e médias empresas de fundição de ferro e/ou aço do Brasil, com o 

qual seria possível conhecer o ranking de competitividade das fundições MPMEs do 

Brasil, com base em uma avaliação, pesquisando-se as empresas. 

Após realizadas as pesquisas sobre fundição, pôde-se confirmar que trata-se de um 

processo de manufatura importante, com relevância em todo o mundo, por diversas 

razões, das quais podem ser citadas duas: (a) competitividade quando comparado a 

outro processo de manufatura e (b) a presença de produtos fabricados pelo processo 

de fundição em mais de 90% dos componentes e equipamentos em uso no mundo. 

O processo de fundição é complexo, requer profissionais com conhecimentos técnicos 

específicos, possui uma quantidade de variáveis significativa, o que o torna incerto, 

do ponto de vista da robustez da qualidade das peças e sugere-se implantar sistemas 

que controlem esta variabilidade, além da demanda pelo uso de tecnologia. 

Todos os setores da economia necessitam de uma boa gestão para que as empresas 

sejam competitivas. No caso da indústria de fundição, isso parece ser ainda mais 

relevante, não só pela quantidade de competidores, mas também pela possibilidade 

de uma outra empresa de fundição, estando localizada no Brasil ou em outros países, 

fabricar a mesma peça, sendo, muitas vezes, o fator preço decisivo. 

Neste trabalho, após pesquisa na literatura disponível, notou-se a ausência de um 

modelo que pudesse ser utilizado para medir a competitividade das indústrias de 

fundição. São diversos os autores que publicaram sobre os fatores relevantes para 

que uma empresa de fundição seja competitiva, no entanto, notou-se que existe uma 

lacuna (ou gap) quando se trata da questão da medição do nível de competitividade 

de uma indústria de fundição. 

Assim, na ausência de um modelo que possa ser usado para medir a competitividade 

naquele segmento industrial, esta tese propôs um modelo teórico baseado nos fatores 

competitivos demonstrados pela literatura e nos elementos competitivos indicados 

como relevantes, pelos especialistas, nas entrevistas. 
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Este modelo proposto foi testado por meio de uma pesquisa survey, aplicada junto às 

indústrias brasileiras de fundição MPMEs de ferro e/ou aço, por meio do qual, permitiu- 

se a realização de uma análise da competitividade destas indústrias e pôde se 

conhecer um ranking de competitividade das indústrias pesquisadas. 

A gestão de uma empresa de qualquer porte e segmento de mercado é importante 

para o sucesso, lucratividade, continuidade e prosperidade do negócio. E pelo que 

consta na literatura pesquisada, no caso das indústrias de fundição, cuja gestão 

familiar é majoritária no Brasil, isto é ainda mais relevante, pois pode haver falta de 

conhecimento por parte de alguns tomadores de decisão. 

Também, a própria sucessão familiar, pode causar impactos relevantes que 

prejudiquem os processos decisórios, tornando-os menos assertivos. Tem-se, 

portanto, um cenário ideal para que haja uma referência ou modelo que suporte a 

gestão da empresa de fundição. 

Esse trabalho trouxe contribuições tanto à teoria como à prática. Inicialmente, após 

realizada e publicada esta pesquisa, a literatura passará a contar com um modelo para 

avaliação e medição do grau de competitividade de uma indústria de fundição MPME 

de ferro e/ou aço levando-se em consideração quatro fatores competitivos, sendo 

cada um com cinco elementos competitivos, ou seja, agregou-se conhecimento 

científico sobre este assunto. 

Na prática, ou no dia a dia do mundo dos negócios, os gestores poderão contar com 

uma ferramenta para diagnóstico e posicionamento competitivo das suas respectivas 

empresas de fundição. Baseando-se na análise e no conhecimento dos vinte 

elementos competitivos, distribuídos em grupos de cinco em cada um dos quatro 

fatores competitivos (tecnologia; recursos humanos; qualidade e produtividade; 

financeiro) e na possibilidade do levantamento de dados da gestão da sua empresa, 

os líderes tomadores de decisão, poderão se servir do modelo aqui proposto para 

contribuir no diagnóstico para melhoria da competitividade das respectivas empresas. 

Como o modelo teórico proposto por esta tese aborda quatro pilares importantes, já 

citados, e vinte elementos, detalhando cada um dos quatro fatores competitivos, o 

gestor poderá avaliar com detalhes onde sua empresa necessita de melhorias 

específicas. Além disso, caso seja possível ampliar a análise da competitividade do 

setor de fundição a ser promovido, por exemplo, por uma associação de classe que 



119 
 

 
 
 

representa o setor ou uma consultoria independente, a empresa terá como avaliar o 

seu posicionamento no mercado. 

Tendo em vista objetivos, por exemplo, de competir, no mercado nacional ou 

internacional, a empresa de posse de um ranking competitivo, terá como melhor 

avaliar as suas estratégias e propor um plano de ação, a fim de expandir os negócios 

ou simplesmente torná-lo mais competitivo e sustentável, auxiliando inclusive, planos 

de profissionalização da empresa ou diversificação dos negócios, entre outros. 

Este modelo poderá contribuir, também, para os gestores da empresa no que se refere 

ao registro histórico e possibilidade de conhecer a sua própria evolução, ou regressão 

quando houver. Pautar decisões de investimento em tecnologia, para aprimorar 

processos, gerar mais robustez ou aumentar a produtividade, são possibilidades do 

uso prático e da contribuição do modelo proposto por esta tese. Além disso, se tornará 

possível, uma melhor gestão dos recursos humanos dos profissionais da empresa. 

No que se refere à avaliação da força financeira, com base no modelo proposto por 

esta tese, o gestor da empresa de fundição poderá identificar eventuais lacunas que 

estejam impedindo a empresa de expandir seus investimentos, efetivar contratações 

e aplicar treinamento para capacitação da mão de obra. 

Outro aspecto importante, que tem preocupado diversas lideranças do mercado 

brasileiro de fundição, é a perda de competitividade gerando quedas expressivas na 

produção de fundidos, tendo sido aproximadamente 30%, nos últimos dez anos, no 

mercado nacional, fazendo com que o Brasil, que já representou 3,4% da produção 

mundial de fundidos, tenha diminuído para pouco mais de 2%, da produção mundial, 

a qual tem crescido nos últimos anos. 

O uso deste modelo poderá auxiliar, também, a associação de classe dos fundidores 

ou entidades que queiram identificar as principais deficiências, e iniciar um plano de 

para melhoria destes números, beneficiando, desta forma, a comunidade. 

Como toda pesquisa, a desenvolvida nesta tese possui também algumas limitações, 

tais como: (a) aplicação direcionada às MPMEs, não tendo sido proposto ou testado, 

para empresas de grande porte; (b) o material ou liga produzido(a), uma vez que o 

modelo foi elaborado com foco nas indústrias de fundição de ferro e/ou aço, não 

contemplando outras ligas fundidas, tais como: cobre, zamac, alumínio, entre outras; 

(c) limitou-se às indústrias de fundição instaladas no Brasil, somente; (d) o modelo 
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considerou os quatro fatores e os vinte elementos competitivos, todos com o mesmo 

peso, não havendo distinção entre os mesmos quanto ao grau de relevância ou maior 

influência nos resultados de competitividade; (e) no que se refere aos elementos 

competitivos, alguns deles podem ser desdobrados em dois ou mais e, finalmente, (f) 

não buscou-se uma distinção ou pelo menos um detalhamento quanto ao nível de 

tecnologia disponível na empresa ou característica específica do seu processo 

produtivo, tal como um processo com diferenças significativas em relação a outro. 

Neste aspecto, cite-se, por exemplo, a moldagem em areia verde com o coldbox, a 

mecanização do processo ou especificidades, como percebem-se no processo de 

investment casting, quando comparado à moldagem em areia. 

Finalizando, como sugestões para pesquisas futuras ou continuidade desta, 

ampliando-se o estudo, propõe-se: (a) aplicação de um modelo de competitividade 

para as grandes empresas de fundição; (b) expandir para outros processos de 

fundição, tais como gravidade em coquilha, alta e baixa pressão, entre outros, que 

produzem peças em diferentes ligas, não ferrosas, por exemplo; (c) ampliar a 

aplicação do modelo para empresas instaladas fora do Brasil, em outros países que 

também tenham tradição em fundição; (d) estudar a possibilidade de atribuir pesos 

diferentes para os elementos e fatores competitivos, de acordo com eventuais 

indicações de literatura ou especialistas; (e) desdobrar alguns elementos competitivos 

em dois ou mais, dando a oportunidade de aprofundar e direcionar melhor o 

levantamento de informações e (f) verificar o quanto determinado nível tecnológico de 

uma empresa ou especificidades do processo de moldagem, fusão do metal, entre 

outros, pode influenciar a forma como deve-se medir o grau de competitividade. 
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Apêndice 01: Questionário utilizado na entrevista com os especialistas em fundição 
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Apêndice 02: Pesquisa aplicada junto às fundições (Parte: 1/5) 

 
 

 

*** Guia para Pesquisa – Aplicação: 

 
Esta é uma pesquisa de campo, tem como finalidade o levantamento de informações 
de empresas de fundição, sendo esta, parte integrante da pesquisa para elaboração 
de uma tese de doutorado de Reinaldo José de Oliveira, em Engenharia de Produção 
da Universidade Nove de Julho, em São Paulo / SP. 

 
*Objetivo desta pesquisa de campo: levantamento de informações de fundições de 
ferro fundido e/ou aço, que tenham até 499 funcionários. 

 

*Objetivo da tese: criação de um modelo de competitividade para indústria de fundição 
(micro, pequeno e médio porte) que fabricam peças em ferro fundido e/ou aço. 

 

Agradecemos, desde já, a sua atenção e contribuição. 

 
*** Legenda: 

 DT – Discordo Totalmente. 

 CT – Concordo Totalmente. 

 NC/ND – Nem Concordo / Nem Discordo. 

 
 

Controle de informação: 
 

(será mantida como confidencial – não será divulgada): 
 

Nome da empresa:     Nº de Funcionários    

Seu nome:    Setor   

Cargo:   _ Liga / Material predominante:                              

Estado:  _ Processo de fabricação:       

 

*** IMPORTANTE: Assinale uma alternativa, para cada uma das 

perguntas, de acordo com o que melhor representa cada um dos itens para 
a sua empresa, nos dias atuais. Você pode assinalar somente um dos sete 
campos disponíveis em cada pergunta. 
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Apêndice 02: Pesquisa aplicada junto às fundições (Parte: 2/5) 

 
 
 

 

*** Questões – Parte 1: 

 
1. TECNOLOGIA = Tecnologia atualizada, que envolva o uso de 

Simulação, engenharia de ponta e melhoria contínua dos processos. 

 
1.1 A TECNOLOGIA utilizada na minha empresa de fundição é a mais atual da qual tenho 

conhecimento. 

 
DT NC/ND CT 

       

 

1.2 Utilizo SIMULAÇÃO numérica de fundição em todos os projetos das peças fundidas. 

 
DT NC/ND CT 

       

 

1.3 Não possuo ENGENHARIA como um diferencial em relação aos meus concorrentes. 

 
DT NC/ND CT 

       

 

1.4 Os projetos das peças fundidas da minha empresa são 100% melhorados no máximo do que é 

tecnicamente seja possível. 

 

DT NC/ND CT 
       

 

1.5 O uso de tecnologia de ponta tem permitido à empresa atrair novos clientes e reduzir custos 

com profissionais capacitados. 

 

DT NC/ND CT 
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Apêndice 02: Pesquisa aplicada junto às fundições (Parte: 3/5) 

 
 

 

*** Questões – Parte 2: 

 
2. RECURSOS HUMANOS = Staff com conhecimento técnico, composto 

por profissionais capacitados e continuamente treinados. 

 
2.1 Tenho um STAFF composto por profissionais de alto nível de conhecimento técnico. 

 
DT NC/ND CT 

       

 

2.2 Os profissionais da área técnica da minha empresa recebem TREINAMENTOS constantes. 

 
DT NC/ND CT 

       

 

2.3 Os profissionais que trabalham na área técnica da minha empresa possuem formação e 

capacitação adequadas para a função que desempenham no dia a dia na empresa. 

 
DT NC/ND CT 

       

 

2.4 À medida que surgem problemas técnicos, no dia a dia do trabalho na minha empresa, o STAFF 

TÉCNICO não está preparado para solucioná-los. 

 
DT NC/ND CT 

       

 

2.5 Minha empresa possui um programa de retenções dos profissionais qualificados, tendo em vista 

manter a estabilidade dos índices da empresa. 

 
DT NC/ND CT 
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Apêndice 02: Pesquisa aplicada junto às fundições (Parte: 4/5) 

 
 

 

*** Questões – Parte 3: 

 
3. QUALIDADE E PRODUTIVIDADE = Produção com qualidade e preço 

competitivo, em um prazo de entrega que atenda às expectativas do 

cliente. 

 
3.1 Os produtos da minha fundição são elaborados com baixo nível de QUALIDADE e por conta 

disso, tenho tido problemas com os meus clientes. 

 
DT NC/ND CT 

       

 

3.2 Pratico PREÇOS abaixo da média da concorrência e tenho conseguido comercializar com 

vantagens em relação aos meus principais concorrentes. 

 

DT NC/ND CT 
       

 

3.3 Os prazos de entrega não atendem às expectativas dos meus clientes em 100% dos casos. 

 
DT NC/ND CT 

       

 

3.4 Tenho acima de 10% dos orçamentos concretizados em negócios, com recebimento de pedidos 

de compra e fornecimento das peças fundidas. 

 

DT NC/ND CT 
       

 

3.5 A empresa não possui um programa de melhoria contínua que permita uma redução de custos 

tornando-a mais competitiva no mercado. 

 

DT NC/ND CT 
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Apêndice 02: Pesquisa aplicada junto às fundições (Parte: 5/5) 

 
 

 

*** Questões – Parte 4: 

 
4. FINANCEIRO = Possuir fluxo de caixa positivo e sustentável para 

garantir investimentos em novas tecnologias, manutenção e 

aprimoramento dos equipamentos. 

 
4.1 Atualmente o FLUXO DE CAIXA da minha empresa é NEGATIVO e tenho problema com ele na 

maior parte dos meses do ano, inclusive não me permitindo que sejam feitas as manutenções 

necessárias. 

 

DT NC/ND CT 
       

 

4.2 O FLUXO DE CAIXA da minha empresa é sustentável ao longo dos meses do ano, e permite 

uma boa estabilidade financeira para o meu negócio. 

 
DT NC/ND CT 

       

 

4.3 Com a ESTABILIDADE FINANCEIRA atual positiva, a empresa tem conseguido investir com 

frequência e na forma adequada em tecnologia e/ou compra de novos equipamentos modernos 

e com maior produtividade. 

 

DT NC/ND CT 
       

 
4.4 Com a ESTABILIDADE FINANCEIRA atual positiva a empresa tem conseguido investir de forma 

adequada no aprimoramento dos processos produtivos existentes. 

 

DT NC/ND CT 
       

 

4.5 A situação financeira atual da empresa não permite que seja mantido um programa de retenção 

de talentos. 

 
DT NC/ND CT 
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Apêndice 03: Tabulação da Pesquisa – Planilha completa (1/3) 
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