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RESUMO 

 

Este trabalho analisa como as forças competitivas agem no mercado de estruturas metálicas e 

procura conhecer as estratégias que são empregadas pelas empresas que fazem parte dessa 

indústria. A análise foi feita por meio de uma pesquisa exploratória. Escolheu-se o método de 

estudo de caso como o mais adequado. As conclusões limitadas às restrições da metodologia 

mostraram um posicionamento inadequado da indústria em relação às forças do mercado. 
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ABSTRACT 

 

This report analyse how the competitive forces act in the metallic structures market and it tries to 

get to know the strategies that are applied by companies from these industry. The analysis was 

made by an exploratory research where the study of case method was chosen as the most 

adequate. The conculsions limited to the restrictions of the methodology showed an inadequate 

position of the industry facing the market forces. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 
 
 As mudanças na economia mundial desenharam novos cenários para as 

empresas, transformando os mercados locais em globais. Com a abertura dos 

mercados, a concorrência entre as empresas ficou mais acirrada. Com as mudanças 

tecnológicas e o aumento das exigências dos clientes por produtos e serviços que 

satisfaçam suas expectativas, tem-se requerido das empresas um maior grau de 

competitividade. Para uma empresa se tornar competitiva num mercado que se 

tornou global, ela necessita oferecer produtos com maior qualidade, a um baixo custo 

e que estejam disponíveis a tempo(KRUGLIANSKAS, 1996). 

 Sob a ótica da manufatura, a mudança ocorrida no mundo, após 1980, quando 

o modelo fordista de produção se exauriu, pôs o mundo ocidental em contato com 

novos conceitos como o trabalho de grupos semi-autônomos de produção, toyotismo, 

gerência participativa, novos modelos de gestão de pessoas, conceitos estes 

desenvolvidos no Japão. Para Pires (1995), a redescoberta da manufatura pelos 

japoneses possibilitou àquela nação o seu enriquecimento, elevando-a a condição de 

potência econômica mundial. Hoje há um movimento de revalorização da 

manufatura no atendimento aos objetivos estratégicos da organização 

(CORRÊA&GIANESI,1996). 

 Esse conjunto de fatos tem mostrado a necessidade de as organizações 

adotarem uma estratégia que lhes permita enfrentar novos desafios e manterem-se 

competitivas. A definição da estratégia a ser adotada pela empresa e o planejamento 

para a sua implementação passam a ser condições básicas para a sua sobrevivência. 

 A estratégia competitiva de uma empresa deve definir a forma como ela 

atuará no mercado e que armas utilizará para buscar uma vantagem competitiva– 

custos menores, melhoria da qualidade, velocidade etc. Conhecer suas fraquezas e 

potencialidades é importante para a empresa saber como posicionará o seu produto 

no mercado em condições de competir com vantagem. Isso é que possibilitará à 

empresa conseguir uma alta rentabilidade(PORTER, 1991).  

 O sucesso da estratégia competitiva e a conseqüente obtenção da vantagem 

competitiva dependem do desempenho das estratégias funcionais nas diversas áreas 

da empresa. Situa-se nessa perspectiva o enfoque deste trabalho, ou seja, de se 
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estudar o sucesso competitivo numa indústria específica, qual seja, a de estruturas 

metálicas. 

 A indústria de estruturas metálicas do Brasil tem à frente um enorme mercado 

potencial a ser conquistado, que é confirmado pela participação e desempenho da 

estrutura metálica em outros países do mundo, onde cerca de metade das construções 

civis são feitas, utilizando-se esse material, havendo até lugares em que a sua 

participação é maior que a do concreto, como na Inglaterra e Estados Unidos. 

 O mercado brasileiro é dominado atualmente por outros tipos de estrutura, 

principalmente as estruturas de concreto, sejam elas pré-moldadas ou  fundidas in 

loco. Além desse poderoso concorrente, outras adversidades se apresentam à 

indústria de estruturas metálicas, tais como o verdadeiro monopólio da siderurgia– o 

principal fornecedor da indústria; quadro econômico recessivo que gera capacidades 

ociosas nas fábricas e favorece a atuação dos compradores que buscam preços 

baixos; a falta de orientação estratégica para o setor. 

 Utilizar estruturas metálicas na construção civil significa utilizar peças 

industrializadas de grande precisão, trabalhar com material extremamente 

homogêneo, altamente resistente e que permite uma flexibilidade de uso bastante 

grande, proporcionando à construção uma velocidade muita alta. Aliado a esses 

pontos fortes, o estudo da indústria sob a ótica da análise das forças competitivas que 

agem sobre ela e dependendo da forma que as empresas reagem a essas forças, ou 

seja, que estratégias empregam para superá-las, dará a quem estiver disposto 

condições para conquistar esse mercado potencial. 

 

 

1.1 – Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é analisar as forças competitivas que atuam 

sobre a indústria de estruturas metálicas no Brasil e as estratégias que são adotadas 

por seus participantes. Como objetivos específicos este trabalho buscou: 

- Conhecer as especificidades desta indústria; 

- Analisar a indústria sob a ótica do modelo de forças competitivas na 

indústria de Porter; 
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- Avaliar a adequabilidade desse modelo para análise da indústria em 

questão; 

- Complementar a análise utilizando, para tanto, outros referenciais teóricos 

disponíveis na literatura sobre estratégia. 

 

 

1.2 – Justificativa 

Estudar estratégias competitivas de industrias ou mesmo de segmentos 

industriais é algo de suma importância, tanto sob a ótica acadêmica quanto 

empresarial. A publicação de Estratégias Competitivas, de Porter, desencadeou 

inúmeros estudos de idéias concorrentes, o que resultou num avanço em termos de 

conhecimento. Uma melhor compreensão da concorrência possibilita a uma empresa 

competir em melhores condições e reforçar sua posição no mercado, sendo a análise 

setorial, a análise da concorrência e o posicionamento estratégico práticas gerenciais 

indispensáveis. Do ponto de vista acadêmico, o assunto vem sendo estudado por 

diversos pesquisadores da área de administração quanto da econômica. No entanto, a 

pequena quantidade de estudos existentes na área de administração para a indústria 

de estruturas metálicas motivou a realização deste trabalho. Espera-se que outros 

estudos sobre essa indústria sejam feitos e que a discussão das idéias apresentadas 

também proporcione condições favoráveis ao seu crescimento. 

A importância de estudar essa indústria reside na interessante relação de 

consumo de aço por habitante, encontrada no Brasil, que é igual a 3 kg/habitante, 

enquanto na Inglaterra corresponde a 20 kg/habitante e nos Estados Unidos chega a 

30 kg/habitante1. Isso leva a crer que exista um enorme mercado potencial a ser 

explorado. No entanto, as empresas que fazem parte dessa indústria enfrentam 

grandes e permanentes crises e possuem baixa rentabilidade. Estudos aprofundados 

podem trazer também esclarecimentos sobre a situação, contribuindo, assim, para os 

participantes do mercado. 

 

 

 

                                            
1 Fonte: Revista Construção Metálica - ABCEM 
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1.3 - Metodologia 

 Este trabalho procurou atingir os seus objetivos por meio de uma pesquisa 

exploratória, sem levar em conta os rigores estatísticos. O método escolhido foi o 

estudo de caso. Esta pesquisa envolveu primeiramente um levantamento 

bibliográfico que tratasse do tema “Estratégia”, principalmente da ótica do mercado, 

abordando também as estratégias funcionais de manufatura. A análise dessas 

estratégias de manufatura é fruto da experiência profissional do autor, que atua há 

mais de 16 anos nas áreas de processos, qualidade e planejamento, assim como na 

pesquisa documental e análise de documentos das empresas. 

 Com o objetivo de obter uma visão geral da indústria, realizou-se uma 

pesquisa a fontes publicadas. Foi aplicado um questionário na ABCEM – Associação 

Brasileira da Construção Metálica para conhecer o mercado de uma forma mais 

ampla. Foram ainda utilizados como fontes revistas especializadas, imprensa 

comercial, relatórios das companhias e dados estatísticos divulgados em documentos 

institucionais, observações diretas e observações participantes.  

 

 

1.4 – Estrutura do Trabalho 

O trabalho apresenta, no capítulo 2, um panorama do assunto estratégia, 

abrangendo desde a origem do termo estratégia, seu histórico no século passado, com 

a apresentação de várias escolas de pensamento estratégico, até os modelos mais 

amplamente aceitos nos meios empresariais e acadêmicos. 

O capítulo 3 trata inicialmente da questão metodológica do trabalho. 

Buscando sintetizar sobre o assunto, são apresentados neste capítulo os vários tipos 

de pesquisa e os métodos utilizados para sua realização. Com base nessa literatura, 

apresenta-se o tipo de pesquisa adotado e sua justificativa e, na seqüência, o mercado 

de estruturas metálicas no Brasil. Este capítulo, por meio da pesquisa a diversas 

publicações, procura sistematizar as questões apresentadas no modelo de Porter, ou 

seja, saber quem são os compradores e fornecedores desse mercado, participantes da 

indústria, novos entrantes e  produtos substitutos e complementares. Busca também 

conhecer o meio macroeconômico, a tecnologia empregada, ações voltadas para a 

inovação tecnológica e segmentação do mercado. Com base nas informações 
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apresentadas neste capítulo e no referencial teórico, é feita uma análise geral da 

indústria e das estratégias adotadas pelas empresas participantes, procurando 

identificar as dificuldades e potencialidades encontradas nessa indústria. 

 As conclusões deste trabalho bem como as considerações sobre suas 

limitações são apresentadas no capítulo 4. Além disso, dão-se sugestões que possam 

contribuir para um melhor desempenho da indústria de estruturas metálicas, e para o 

desenvolvimento de estudos sobre estratégias empresariais. 
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2 – ESTRATÉGIA 

 

 O tema Estratégia, que se tornou de grande importância nos meios 

empresariais atuais, deriva da cultura militar. O significado literal do termo é “a arte 

do generalato” e tem sua origem no grego strategos, que significa “chefe do 

exército”. Com o passar do tempo, ganhou o significado de expressar as habilidades 

psicológicas e comportamentais com que os generais desempenhavam suas 

atividades (Giovanetti & Silveira, 2002). Por volta de 450 A.C. passou a significar 

habilidades que compreendiam a administração, oratória e poder. Em 330 D.C. , no 

tempo de Alexandre, significava a habilidade de usar os exércitos para sobrepujar os 

opositores e de criar um sistema unificado de influência e controle globais 

(Quinn,2001). Com o aumento da competitividade entre as empresas nas últimas 

décadas, o cenário do mercado assemelhou-se muito àquele que é encontrado numa 

guerra. Assim, as formas militares de atacar e defender-se de um inimigo, conhecer o 

campo de guerra, empregar táticas que favoreçam os pontos fortes, reforçar os pontos 

francos, etc, foram sendo utilizados na administração das empresas. 

 Na década de 30, com o objetivo de diminuir o grau de incerteza, o 

planejamento das atividades era baseado em previsões de caráter predominantemente 

financeiro, feito por uma elite intelectual que ficava distante das operações, 

preocupando-se apenas com o cenário externo. No fim da década de 50, começam a 

surgir linhas diferentes de pensamento estratégico, recebendo vários enfoques com o 

passar dos anos(CONTADOR, 1996). 

 

 

 

2.1 – Escolas de Pensamento Estratégico  

 Mintzberg, Ahistrand & Lampel (2000) relacionaram dez enfoques, 

chamados também de escolas de pensamento estratégico, em que são mostrados os 

processos de concepção da estratégia. Este trabalho apresentará a seguir a 

classificação desses autores, complementando-a com a de outros, conforme as 

citações apresentadas. 
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As dez escolas de Mintzberg (2000) são: (1) Escola do Design; (2) Escola de 

Planejamento; (3) Escola do Posicionamento; (4) Escola Empreendedora; (5) Escola 

Cognitiva; (6) Escola do Aprendizado; (7) Escola do Poder; (8) Escola Cultural; (9) 

Escola Ambiental; (10) Escola de Configuração. 

 Essas escolas foram subdivididas pelos autores em três grupos : (1) escolas de 

caráter normativo; (2) escolas de concepção; (3) escolas de integração. 

 As do primeiro grupo interessam-se mais pelo modo como as estratégias 

deveriam ser formuladas e menos pela maneira como foram concebidas. Neste grupo 

estão as Escolas de Design, de Planejamento e de Posicionamento.  

A Escola de Design introduziu a noção de competência distintiva, discutindo 

a necessidade de reunir o estado interno da organização com suas expectativas 

externas e argumentou que se deve embutir política na estrutura social da 

organização. Neste modelo, a avaliação da situação externa revela ameaças e 

oportunidades no ambiente, enquanto a interna mostra as forças e fraquezas da 

organização (Mintzberg,2000). 

 A Escola de Planejamento teve grande importância nas práticas 

administrativas estratégicas na década de 70. Milhares de artigos escritos enalteciam 

as qualidades dessa escola que, na época, coincidiam com o pensamento do ensino de 

Administração e com as práticas empresariais e governamentais de então, centradas 

em procedimentos formais. Essa escola pregava que o planejamento estratégico devia 

ser o resultado de uma análise formal, feito por meio de um procedimento formal e a 

utilização de muitos números e diagramas para mostrar o fluxo global. Estas eram 

características comuns aos planos. Todo esse processo de planejamento estratégico 

devia ser conduzido por uma equipe de planejadores altamente treinados e que teriam 

um canal de acesso direto aos presidentes das companhias. 

 A Escola do Posicionamento surgiu no início dos anos 80,  quando a Escola 

de Planejamento já apresentava sinais de fraqueza, o que deu espaço à nova escola. 

Esta escola aceita a maioria das premissas das escolas anteriores, mas adiciona 

alguns novos conceitos, enfatizando a importância das próprias estratégias e não 

apenas seu processo de formulação, dando com isso, um forte impulso ao 

aprofundamento da investigação substancial.  
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A Escola de Posicionamento mostrou que a implementação das estratégias 

devia receber mesma atenção que sua formulação e destacou o aspecto prescritivo do 

pensamento estratégico, principalmente na obra de Porter, que desenvolveu um 

modelo de análise baseado em cinco forças competitiva: (1) ameaça de novos 

entrantes; (2) poder de negociação dos compradores; (3) poder de negociação dos 

fornecedores; (4) ameaça de produtos substitutos; (5) rivalidade entre empresas 

existentes.(LOBATO et al.,2003) 

 Para escolher qual será a sua posição relativa numa indústria, a empresa pode 

escolher a estratégia de: (a) ser líder em custo ; (b) diferenciação; (c) focalização em 

um determinado segmento do mercado, podendo ser este foco direcionado a  custos 

ou à diferenciação. 

As escolas do segundo grupo concentram-se no processo de concepção. Neste 

grupo estão as escolas: Empreendedora, Cognitiva, do Aprendizado, do Poder, da 

Cultura, do Ambiente. 

A Escola Empreendedora entende o processo de formação de estratégia como 

um processo visionário. A Escola Empreendedora focalizou os processos de 

formação de estratégias no líder único, enfatizando a intuição, julgamento, sabedoria, 

experiência e critério. Isso promove uma visão estratégica como perspectiva 

associada com imagem e senso de direção. O conceito mais central dessa escola é a 

visão de uma representação mental de estratégia, criada ou ao menos expressa na 

cabeça do líder. 

 A estrutura do pensamento estratégico dessa escola é apresentada como a 

composição de três pares de fatores que se somam a um sétimo fator. São eles: 

- Ver adiante e ver atrás:  é consenso que pensamento estratégico significa ver 

à frente. Mas qualquer boa visão do futuro tem de estar enraizada na 

compreensão do passado; 

- Ver de cima e ver embaixo: também é de senso comum que o pensamento 

estratégico é ver de cima. É como se os estrategistas tomassem helicópteros 

para distinguir a floresta das árvores. Os pensadores estratégicos precisam 

encontrar a gema de uma idéia que mude a sua organização. Para isso, é 

necessário cavar muito, não existe um quadro pronto para ser visto; cada 
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estratégia precisa construir o seu. Assim, o pensamento estratégico também é 

indutivo. Ver de cima precisa do apoio de ver abaixo; 

- Ver lateralmente e ver através: os pensadores estratégicos conseguem ver as 

pedras preciosas que os outros não vêem. Contestadores da estratégia 

convencional, conseguem distinguir suas organizações. Isso pode ser 

chamado de pensamento lateral. Além de ver para os lados, os pensadores 

estratégicos precisam ver além. Idéias criativas têm de ser postas em 

contexto, para serem vistas em um mundo ainda por se revelar. Ver à frente é 

prever um futuro esperado construindo uma estrutura a partir de eventos 

passados. Ver além constrói o futuro, inventa um mundo que, caso contrário, 

não existiria; 

- O sétimo fator é o agrupamento dos outros seis num só conjunto, 

formando assim o pensamento estratégico da Escola Empreendedora. 

 A Escola Cognitiva é uma escola de pensamento em evolução sobre a 

estratégia, moldada pela experiência. É um processo mental. O objetivo desta escola 

é chegar ao significado do processo de compreensão da visão estratégica e de como 

as estratégias se formam. Elas emergem como perspectivas na forma de conceitos, 

mapas e molduras. Os conceitos levam em conta que grande parte do nosso 

conhecimento pode ser tácito. A essência da intuição está na organização para a 

rápida identificação. Os mapas são pré-requisitos essenciais para a cognição 

estratégica, pois são necessárias estruturas mentais para organizar os conhecimentos. 

O mapa é um rótulo que significa a navegação através de um terreno desconhecido. 

As molduras dependem de dinâmicas grupais – das relações dos indivíduos entre si e 

entre o grupo.  

 Pensando na cognição como um processamento de informações, esta escola 

afirma que os indivíduos e organizações operam segundo os mesmos princípios. 

Considerando a cognição como um processo de construção, esta escola afirma que as 

organizações constroem um mundo próprio a partir de informações, sendo produto 

das crenças gerenciais. 

 A Escola do Aprendizado estuda as formas como as organizações partem de 

uma estratégia genérica e vão aperfeiçoando tal estratégia à medida que a 
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organização aprende com o ambiente de que fazem parte. É pela modificação e 

atualização da estratégia que se espera competir o mais eficazmente possível. 

 Na Escola do Poder, o processo de formação da estratégia é de influência, em 

que predominam o poder e a política para negociar estratégias favoráveis a 

determinados interesses. 

 Pouco se tem escrito sobre essa escola e as obras mais significativas foram 

publicadas no fim dos anos 70. Sempre que aparecerem incertezas ambientais, metas 

concorrentes, percepções variadas e escassez de recursos, a política surgirá e 

influenciará a formulação de uma estratégia. Praticamente todas as organizações são 

políticas em graus variados, ficando apenas as menores ou aquelas dirigidas de forma 

autocrática imunes à ação política aberta, mas mesmo assim apenas por algum 

tempo. Para aquelas organizações que são fortemente influenciadas pela política, 

cada decisão estratégica torna-se um campo de batalha. 

 O processo de formação de estratégia é configurado por poder e política, 

podendo ser um processo dentro da organização ou um comportamento da 

organização em seu ambiente externo. As estratégias resultantes tendem a ser 

emergentes e assumem mais a forma de posições e meios de iludir do que de 

perspectivas. 

A Escola Cultural se preocupa com a influência da cultura na manutenção da 

estabilidade estratégica e em alguns casos, com as resistências às mudanças 

estratégicas. Nessa escola, o interesse é comum e o sistema integrador, ao contrário 

da Escola do Poder, onde o interesse individual é fragmentador.  

 A cultura influencia o estilo de pensar e as análises, o processo de formação 

de estratégia. Um compromisso com as crenças encoraja a consistência no 

comportamento de uma organização, desencorajando, assim, mudanças na estratégia. 

Portanto, antes que o aprendizado estratégico possa ocorrer, a lógica antiga precisa 

ser desaprendida na organização. As empresas bem–sucedidas são dominadas por 

valores chaves como atendimento, qualidade e inovação que provêem vantagem 

competitiva. As estratégias de fusões, aquisições e empreendimentos conjuntos têm 

sido examinados do ponto de vista do confronto de diferentes culturas. Embora a 

combinação de duas empresas possa fazer sentido do ponto de vista racional do 
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produto ou mercado, as diferenças culturais menos evidentes podem servir para 

desfazer a união.  

Como uma moeda, a Escola Ambiental possui dois lados distintos, porém 

fazem parte de uma mesma realidade. Um dos lados descreve os estados da 

organização e do contexto que a cerca como configurações. O outro lado descreve o 

processo de geração de estratégia como transformação. 

O terceiro grupo traz a Escola de Configuração, que apresenta a concentração 

dos outros dois grupos e contém apenas uma linha de pensamento. O conceito de 

configuração considera o processo de formulação de estratégia como sendo um 

processo de transformação. Este conceito aparece na obra de Mintzberg que descreve 

as organizações como empreendedora, máquina, profissional, adhocracia, 

diversificada, política e missionária. 

 Lobato et al., (2003) agrupam as escolas de pensamento ao longo de uma 

linha de tempo que vai desde 1950 até 1990. Nesse período de 40 anos, as escolas 

que surgiram apresentavam suas limitações. A escola de planejamento financeiro, 

segundo o autor, promovia a miopia, a escola do planejamento a longo prazo não 

previa descontinuidades, a escola de planejamento estratégico não dava importância 

à implementação da estratégia, a administração estratégica não desenvolveu uma 

abordagem sistêmica e a gestão estratégica carece de alinhamento com a filosofia 

organizacional. 

 Lobato et al.,(2003) entendem que ocorreu uma evolução com o 

desenvolvimento de determinados paradigmas estratégicos, a utilização de modelos 

de análises ambientais e a reciclagem de idéias anteriores. Dessa forma cada nova 

escola complementou a escola anterior. A figura 1 apresenta as principais 

características dessas escolas.  

Vasconcelos (apud Vasconcelos e Cyrino,2001) apresenta um modelo de 

classificação do pensamento estratégico baseado no desempenho e na vantagem 

competitiva. A classificação desse autor distingue as teorias de estratégias em duas 

correntes: (1) aquelas que analisam a origem da vantagem competitiva; (2) aquelas 

que discriminam as abordagens segundo suas premissas sobre a concorrência. 

A primeira corrente ainda se subdivide em: (1) teorias que consideram que a 

vantagem competitiva é alcançada em conseqüência do posicionamento, em que a 
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estrutura da indústria, da concorrência e do mercado são aspectos externos à 

organização; (2) teorias que consideram um desempenho melhor como conseqüência 

das características internas das empresas. 
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FIGURA 1 – Linha evolutiva  
Fonte: Adaptado de Lobato et al., 2003 
   

  

  

 Lobato et al.,(2003) afirmam que a velocidade das mudanças, a partir de 

1990, levou as organizações a enfocar o processo de planejamento de uma forma 

mais sistêmica, em que todas as suas atividades deveriam ser executadas 

estrategicamente. Dessa forma, todas as funções do processo de gestão estratégica 

fazem parte de um sistema principal, composto de várias funções interligadas, em 

sintonia com o meio ambiente, resultando numa sinergia das ações (ver fig. 2). 
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FIGURA 2 – Gestão Estratégica 
Fonte: Lobato et el.,2003 

 

 

 Segundo Salles(1998), existe uma hierarquia sobre estratégias empresariais 

consagrada no meio acadêmico. Essa hierarquia classifica as estratégias em três 

níveis: Estratégia Corporativa, Estratégia das Unidades de Negócios e Estratégias 

Funcionais. A seguir, esses níveis estratégicos serão apresentados. 

 

 

2.2 - Estratégia Corporativa 

 A Estratégia Corporativa está na área de decisão da Alta Administração de 

um Grupo Empresarial, que conta com várias Unidades de Negócios. Porter (1998) 

afirma que duas questões básicas são tratadas nesse nível: em que negócios a 

organização deveria estar e como será a alocação de responsabilidades e recursos 

para a obtenção de resultados. 

 A Estratégia Corporativa define os objetivos e valores que o Grupo deverá 

ter, produzindo, assim, as principais políticas e planos para a obtenção desses 

objetivos. Salles(1998) afirma que a estratégia corporativa define a imagem da 

corporação e sua participação no mercado. 



 

 

14 

 Para Porter (1998), qualquer estratégia corporativa bem-sucedida está baseada 

em premissas ligadas a questões sobre diversificações, que não podem ser alteradas 

nem ignoradas, sob pena de levarem a estratégia corporativa ao fracasso. Dentre elas 

destaca: 

1- A competição ocorre ao nível das unidades de negócios. Logo, deve-se dar 

condições para que haja um desenvolvimento de cada unidade. A estratégia 

corporativa de sucesso é aquela que tem sua origem numa estratégia 

competitiva; 

2- A diversificação leva a um acréscimo de custos e às restrições das unidades 

de negócios. A necessidade de se reportar à alta administração, as adequações 

ao planejamento, a convivência com diretrizes do holding podem resultar 

numa menor produtividade; 

3- A estratégia corporativa deve agregar valor às unidades de negócios para 

compensar os custos decorrentes da perda de liberdade e oferecer aos 

acionistas um tipo de diversificação que eles próprios não encontrariam no 

mercado de ações. 

 

As condições que criam valor para o acionista são resumidas por Porter em três 

testes essenciais: 

1- Os setores escolhidos precisam ser atraentes ou possuir potencial para tal; 

2- O custo para entrar no novo negócio não deve consumir todos os futuros 

lucros; 

3- A ligação entre o grupo e a unidade de negócio deve estabelecer uma 

vantagem competitiva para um ou outro. 

 

 

Em seus estudos, identificou quatro conceitos de estratégia corporativa : 

1- Gerência da Carteira– Baseia-se na diversificação de negócios por meio 

da aquisição. A corporação adquire uma empresa sólida e atraente e 

mantém os gerentes. Essas novas unidades são autônomas e as equipes 

que as operam recebem de acordo com a lucratividade que possam obter; 
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2- Reestruturação– Baseia-se nas atividades de financiadora e analista de 

empresas não totalmente desenvolvidas, doentes ou prestes a falir. A 

corporação se torna uma ativa reestruturadora de unidades de negócios, 

promovendo troca de gerentes, mudando a estratégia ou introduzindo 

novas tecnologias; 

3- Transferência de habilidades– Está baseada na troca de habilidades entre 

unidades de negócios que se correlaciona. Esse processo altera a 

estratégia ou as operações da empresa que estará recebendo as novas 

competências. A transferência  pode ocorrer uma única vez ou possuir 

caráter permanente;  

4- Compartilhamento de Atividades– Neste tipo de estratégia corporativa, 

são utilizadas atividades comuns às unidades de negócios como a 

distribuição e a venda de produtos de duas unidades de negócios 

diferentes, com o objetivo de alcançar uma vantagem competitiva. Para 

que essa estratégia alcance sucesso, é necessário um estímulo à 

colaboração entre as unidades de negócios. 

Porter finaliza seu estudo apresentando um programa com sete etapas que 

uma empresa pode utilizar para rever sua abordagem estratégica corporativa: 

1- Identificar os inter-relacionamentos entre as unidades de negócios que já 

existem; 

2- Escolher os negócios que servirão de fundamento à estratégia corporativa; 

3- Criar mecanismos horizontais que facilitem o inter-relacionamento entre 

os negócios básicos, preparando o terreno para a futura diversificação; 

4- Procurar por oportunidades de diversificação que possibilitem 

compartilhar atividades; 

5- Diversificar por meio de transferência de conhecimentos especializados, 

caso as possibilidades de compartilhamento sejam limitadas ou estejam 

esgotadas; 

6- Procurar uma estratégia de reestruturação, caso as capacidades gerenciais 

sejam capazes ou não exista uma boa oportunidade para o 

desenvolvimento de inter-relacionamento dentro do grupo. 

7- Pagar dividendos de maneira tal que os acionistas gerenciem a carteira. 
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2.3 – Estratégia das Unidades de Negócios 

 A Estratégia das Unidades de Negócios direciona as ações de uma divisão, 

empresa, unidade fabril, ou mesmo uma linha de produtos dentro de uma corporação 

com o objetivo de conseguir e manter uma vantagem competitiva por meio da 

definição de produtos e serviços que deverá oferecer, para quais mercados e em que 

bases fará isso(Whelwright apud Pires,1995). 

 As estratégias de negócios bem-sucedidas têm como base uma vantagem 

competitiva sustentável que proporcione à empresa a preferência dos clientes em 

detrimento da concorrência e a capacite a defender-se das forças competitivas. 

Existem várias fontes de vantagem competitiva, tais como qualidade, custos mais 

baixos, localização geográfica mais conveniente, patentes, estilos atraentes, rapidez, 

menor tempo de P&D, fornecimento de status e oferecimento de um valor maior pelo 

dinheiro do comprador (THOMPSON&STRICKLAND, 2003).  

 O assunto Estratégia de Negócios está fortemente influenciado no 

pensamento de Michael Porter, publicado nos livros Strategy Competitive e 

Competitive Advantage  que  enfocam a análise da competitividade da indústria, as 

três estratégias genéricas que se pode escolher para competir, a interação com as  

cinco forças competitivas e como uma empresa deve implementar as estratégias 

genéricas para obter uma vantagem competitiva sustentável. 

 O enfoque dado ao tema estratégia por Michael Porter, em seus dois livros, 

Estratégia Competitiva (1991) e Vantagem Competitiva (1992), tem recebido grande 

aceitação no mundo inteiro. Por esse motivo, será utilizado neste trabalho o seu 

modelo, que passaremos a descrever.  

 

 

2.3.1 – As Cinco Forças Competitivas 

 O ponto chave na formulação de uma estratégia competitiva é relacionar uma 

empresa ao seu meio ambiente. Como as forças externas afetam, em geral, todas as 

empresas de uma indústria, a questão central está nas diferentes habilidades das 

empresas em lidar com elas. 
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 Cinco forças competitivas básicas determinam o grau de concorrência em 

uma indústria. Essas forças determinam o potencial de lucro na indústria, medido em 

termos de retorno a longo prazo do capital investido. 

 O objetivo de uma estratégia competitiva para uma empresa em uma indústria 

é encontrar um posicionamento que lhe permita defender-se da melhor maneira, 

contra essas forças competitivas ou mesmo influenciá-las a seu favor.  

 As cinco forças competitivas em conjunto determinam a intensidade da 

concorrência na indústria, bem como a rentabilidade. A força ou as forças mais 

acentuadas predominam e tornam-se cruciais para a formulação de estratégias. 

 

 

Primeira Força : Ameaça de Entrada 

 A conseqüência da entrada de novas empresas em uma indústria é a queda da 

rentabilidade. A nova empresa dotará o mercado de uma nova capacidade e o seu 

desejo de conseguir participação no mercado fará os preços caírem ou os custos dos 

participantes da indústria aumentarem. 

Para uma empresa participar em uma indústria, ela terá de superar as barreiras de 

entrada existentes. Há seis fontes principais de barreira de entrada: 

1)Economias de Escala. Tem-se uma economia de escala quando os custos unitários 

caem em razão do aumento da quantidade produzida por período. Dessa maneira, a 

empresa que pretende entrar nessa competição deve faze-lo em larga escala e 

arriscar-se a uma forte reação das empresas existentes, ou optar pela entrada na 

indústria em pequena escala e ter uma desvantagem nos custos. As duas opções são 

problemáticas e o entrante terá encontrado uma barreira de entrada. As economias de 

escala podem ocorrer em toda uma área funcional, ou em algumas operações,  ou 

ainda no compartilhamento de operações ou funções com outros negócios da 

companhia. Outro tipo de barreira de entrada é encontrada na integração vertical. 

Uma empresa que deseje entrar terá que fazê-lo de forma integrada ou terá 

desvantagem no custo. Poderá ocorrer também a exclusão de insumos ou mercados, 

caso a maioria dos concorrentes estejam integrados, já que os clientes compram de 

unidades filiadas, ou os fornecedores vendam seus produtos ao mesmo grupo a que 

pertencem. 



 

 

18 

2) Diferenciação do Produto. As empresas existentes têm sua marca identificada e, 

por parte de seus clientes, um sentimento de lealdade, fruto de esforços publicitários, 

atendimento aos clientes, diferença de produtos e até mesmo por ter sido a primeira 

marca a entrar no mercado. Para superar essa barreira, os entrantes terão de gastar 

muito para romper a fidelidade dos clientes com as empresas existentes. Geralmente 

esse processo leva muito tempo, acarreta prejuízos iniciais e os investimentos são de 

alto risco; 

3) Necessidades de Capital. A necessidade de investir pesados valores financeiros em 

atividades como propaganda inicial, P&D, instalações de produção, crédito ao 

consumidor, estoques e cobertura para prejuízos iniciais formam uma grande barreira 

de entrada; 

4) Custos de Mudança. São os custos com que o comprador terá de arcar se mudar de 

fornecedor. Esses novos custos estão representados por um novo treinamento dos 

empregados, novos equipamentos auxiliares, e tempo para qualificar novas fontes; 

5) Acesso aos Canais de Distribuição. A dificuldade em conseguir um canal de 

distribuição para o produto entrante constitui-se numa barreira de entrada. A empresa 

entrante terá que disputar os canais com as empresas existentes e, para isso, terá de 

recorrer a desconto de preços, promoções, campanhas de publicidade. Quanto mais 

limitados os canais e quanto maior o controle dos concorrentes existentes sobre eles, 

mais difícil será a entrada na indústria; 

6) Política Governamental. A entrada de novas empresas pode ser barrada por meio 

de licenças de funcionamento e limite de acesso às matérias-primas. Outras 

resoluções mais suaves podem causar o mesmo efeito, tais como controle de teste do 

produto, controle de poluição, segurança etc.  

 

 

Segunda Força : Rivalidade entre Concorrentes 

 A rivalidade entre concorrentes é motivada pela busca de melhores posições 

na indústria. São usadas diversas táticas como, por exemplo, concorrência de preços, 

publicidade, lançamento de novos produtos, aumento da oferta de serviços e 

garantias ao cliente. 
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 As ações com o objetivo de ganhar competitividade por uma empresa 

geralmente incitam à retaliação das outras empresas na indústria, ou a esforços para 

conter essas ações. Isso significa dizer que as empresas são mutuamente 

dependentes. 

 A concorrência feita pela guerra de preços é muito instável e tende a reduzir 

rapidamente a rentabilidade de toda a indústria. Já as formas de concorrência que 

utilizam a publicidade podem aumentar a demanda ou marcar mais nitidamente a 

diferenciação entre produtos, o que beneficia toda a indústria. 

  

Terceira Força : Pressão dos Produtos Substitutos 

 Num sentido mais amplo, existe uma competição entre as empresas de uma 

indústria com as indústrias que fabricam produtos substitutos. A conseqüência dessa 

luta é a fixação de um teto dos preços que pode ser praticado pela empresa, 

reduzindo o potencial de lucro. Quanto maior for a atratividade preço-desempenho 

oferecida pelos produtos substitutos, maior será a pressão sobre os lucros da 

empresa. 

 As ações coletivas da indústria podem levar a um posicionamento de contra-

ataque aos produtos substitutos, como, por exemplo, caso a campanha publicitária de 

uma empresa seja insuficiente para manter a posição da indústria, uma campanha 

intensa de todos os participantes pode melhorar a posição coletiva dessa indústria. 

 Os produtos substitutos mais ameaçadores são aqueles que têm possibilidade 

de melhorar o seu trade-off de preço e desempenho ou aqueles produzidos com altos 

lucros. 

 

 

Quarta Força : O Poder de Negociação dos Compradores 

 Compradores de uma indústria forçam os preços para baixo, por meio de 

barganha por mais valor adicionado ao produto, como melhor qualidade, mais 

serviços, ou jogando um concorrente contra o outro. O resultado dessa ação é a 

diminuição da rentabilidade da indústria. 
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 A intensidade com que os compradores podem afetar a rentabilidade de uma 

indústria depende das características do mercado e da importância relativa de suas 

compras com seus negócios totais. Um grupo de compradores é poderoso se : 

- Estiver concentrado ou adquirir grandes volumes em relação às vendas do 

vendedor; 

- Os produtos adquiridos na indústria representarem uma fração 

significativa de seus próprios custos ou compras; 

- Caso os produtos comprados da indústria forem customizados; 

- O comprador tiver poucos custos de mudança; 

- O comprador tiver lucros baixos; 

- Quando o comprador for uma ameaça concreta de integração para trás; 

- O produto não for importante para a qualidade dos produtos ou serviços 

do comprador; 

- O comprador dominar todas as informações. 

 

Para a empresa, escolher os compradores para os quais quer vender é uma 

decisão estratégica crucial. Uma posição estratégica pode ser melhorada vendendo-se 

a compradores que possuam um pequeno poder de barganha. 

 

Quinta Força : Poder de Negociação dos Fornecedores 

 O poder de negociação dos fornecedores é exercido por meio da ameaça em 

elevar os preços ou reduzir a qualidade de bens e serviços oferecidos. A rentabilidade 

de uma indústria diminuirá caso não consiga repassar os aumentos de custos a seus 

preços finais. Um grupo de fornecedores é poderoso se: 

- For dominado por poucas empresas; 

- Não possuir concorrência com produtos substitutos; 

- A indústria não for um cliente importante para o grupo fornecedor; 

- O produto vendido for um insumo importante para o negócio do 

comprador; 

- Os produtos do grupo de fornecedores forem diferentes ou o grupo 

desenvolveu custos de mudança; 

- O fornecedor for uma ameaça concreta de integração para frente. 



 

 

21 

Para minimizar o poder dos fornecedores, a empresa pode ameaçá-los com 

uma integração para trás, eliminar custos de mudança etc.  

 A partir do momento que a empresa conhece o conjunto de forças que atuam 

numa indústria, ela está em condições de identificar seus pontos fortes e fracos e 

definir seu posicionamento diante das causas básicas de cada força competitiva. 

 Uma estratégia competitiva leva a ações defensivas ou ofensivas  que 

permitirão à empresa criar uma posição defensável, tais como: 

- posicionar a empresa de tal forma que seus pontos fortes proporcionem a 

melhor defesa contra as forças competitivas; 

- influenciar o equilíbrio de forças por meio de movimentos estratégicos; 

- antecipar as mudanças nos fatores básicos das forças competitivas e 

responder a elas, aproveitando-se da mudança com a adoção de uma 

estratégia adequada à nova situação, antes que a concorrência perceba. 

 

 

2.3.2 – Estratégias Genéricas 

 A maneira como uma empresa enfrenta as cinco forças competitivas pode ser 

considerada como única, pois foi em razão de suas características no meio em que 

compete que ela buscou uma posição defensável. 

 De uma forma geral, uma empresa pode encontrar três estratégias genéricas 

para criar uma posição defensável a longo prazo e vencer seus concorrentes numa 

indústria: 

1 – Liderança no custo total; 

2 – Diferenciação; 

3 – Enfoque. 

 Optar por mais de uma dessas estratégias fará com que o comprometimento e 

as disposições organizacionais de apoio sejam diluídos, comprometendo o resultado 

de suas ações. Para que cada estratégia genérica seja implantada com sucesso, 

diferentes recursos e características são necessários. Dificilmente uma empresa estará 

adaptada para empregar as três estratégicas genéricas simultaneamente. 

 Uma empresa que se encontrar no meio-termo na adoção de uma estratégia, 

muito provavelmente terá uma baixa rentabilidade, como mostrado na figura 3. Essa 
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empresa, ou perderá clientes que compram grandes quantidades e querem preços 

baixos, ou deverá renunciar a seus lucros para poder competir com empresas de 

baixo custo. Ela também não conseguirá obter altas margens de lucro, pois perderá 

negócios para as que enfocaram negócios com altas margens ou para aquelas que 

conseguiram um padrão de diferenciação. 

 
 
 
Taxa de 
Retorno 
(%) 
 
 
 
 
 
   
 

 Estratégia de Diferenciação   Estratégia de liderança em custo 

FIGURA 3 -Taxa de rentabilidade em função da estratégia adotada           
Fonte:adaptado de Porter, (1991) 
 
 
Liderança no custo: Esta é talvez a estratégia mais clara de entender. Uma empresa 

que a adote estará buscando ser o produtor com o menor custo, possibilitando, assim, 

praticar os menores preços do mercado. A opção por essa estratégia vai requerer uma 

produção com economia de escala, redução de custos em razão da curva de 

experiência, controle rígido de todos os custos, padronização, minimização de custos 

em P&D, publicidade, etc. A atenção da administração deve estar voltada ao controle 

de custos. Ter custos menores que os concorrentes é a tônica da estratégia, mas isso 

não significa que a qualidade, assistência e outras atividades devam ser ignoradas. 

 Essa estratégia possibilitará à empresa que a adotar um retorno do capital 

investido acima da média na sua indústria. Ao mesmo tempo, esta posição 

possibilitará à empresa defender-se das forças competitivas. Possuir o custo mais 

baixo proporcionará defesa contra a rivalidade dos concorrentes e defenderá a 

empresa contra compradores que possuam grande poder de barganha, pois esse poder 

só poderá ser exercido até baixar os preços ao nível do concorrente mais próximo. A 
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estratégia de ser líder em custos fornecerá uma defesa contra o poder de barganha de 

fornecedores, porque haverá uma flexibilidade para enfrentar os aumentos de custo 

nos insumos. A economia de escala e a vantagem de custos formarão uma barreira de 

entrada para novas empresas. O produto de uma empresa que seja líder em custos 

terá uma posição favorável em relação a produtos substitutos. 

 Pode-se enumerar uma série de posições vantajosas necessárias a uma 

empresa para atingir a posição de mais baixo custo total: 

1 – Alta parcela de mercado relativa; 

2 – Acesso favorável às matérias-primas; 

3 – Projeto orientado à simplificação de fabricação; 

4 – Uma ampla linha de produtos relacionados, para diminuir os custos; 

5 – Expansão do volume de vendas, por meio do atendimento aos principais 

grupos de clientes; 

6 – Investimentos pesados em equipamentos modernos; 

7 – Fixação de preços de forma agressiva e prejuízos iniciais para consolidar 

posição no mercado. 

Por outro lado, quando uma empresa atingir a posição de baixo custo, ela 

conseguirá margens altas, que possibilitarão o reinvestimento em novas máquinas e 

instalações, economia nas compras, o que resultará numa redução de custos. 

 

Diferenciação: Por meio desta estratégia, uma empresa procura diferenciar seu 

produto criando atributos únicos na indústria que sejam considerados importantes por 

seus compradores. Esses atributos podem ser: projeto, imagem da marca, tecnologia, 

peculiaridades, serviços sobencomenda, rede de fornecedores, etc. 

 Apesar de a tônica dessa estratégia ser a diferenciação, a empresa que a 

adotar não poderá ignorar os custos. 

 A estratégia de diferenciação levada com sucesso permite à empresa obter 

rendimentos acima da média da indústria, uma vez que ela se posicionou em 

condições de enfrentar as cinco forças competitivas. A diferenciação criará um 

vínculo de fidelidade entre os consumidores e a marca de um produto, deixando a 

empresa fora da rivalidade com os concorrentes. As margens aumentam, fazendo-se 

desnecessária uma posição de baixo custo. A fidelidade do consumidor e o esforço 
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que os concorrentes terão de fazer para superar o líder formam uma barreira de 

entrada. As margens mais altas proporcionadas por esta estratégia permitem lidar 

com o poder de barganha dos fornecedores e ameniza o dos compradores, uma vez 

que não existem alternativas comparáveis. Novamente a fidelidade dos consumidores 

deixará a empresa bem posicionada para enfrentar a concorrência com produtos 

substitutos. 

 A diferenciação ainda é tratada por diversos autores. Kim & 

Mauborgne(1999) têm estudado como empresas conseguem melhores resultados, 

descobrindo novos espaços no mercado, pela criação de novos produtos ou serviços 

para os quais não existem concorrentes diretos. Esses autores desenvolveram uma 

curva de valor que pode ser usada para representar visualmente uma faixa de valores 

propostos. 

 Trout & Rivkin(2000), em seu trabalho, mostram quais fatores as empresas 

ou produtos necessitam ter para enfrentar uma competitividade num mercado global. 

 Rao, Bergen & Davis(2000) descrevem, em seu trabalho, as causas e as 

características de uma guerra de preços e explicam como empresas podem lutar nesse 

campo de batalha. Segundo esses autores, a melhor defesa numa guerra de preços 

não é simplesmente cortar preços; existem outras opções para proteger o mercado-

alvo. Algumas empresas competem na qualidade em vez de lutar pelo menor preço; 

elas podem alertar seus clientes sobre aos riscos e conseqüências negativas de se 

optar por um produto de preço mais baixo. Essas empresas podem rever suas 

estratégias e capacidades.  

 

Enfoque: A estratégia de enfoque consiste na escolha da empresa em atender um 

segmento estreito, como um determinado grupo comprador, um mercado geográfico 

ou um segmento de linha de produto. O objetivo desta estratégia é atender muito bem 

o segmento escolhido, superando os concorrentes que atendem o mercado de uma 

forma ampla. 

 Procurando atender às necessidades de seu alvo estratégico, as empresas 

conseguirão fazê-lo por meio de uma diferenciação ou de custos mais baixos, ou por 

meio de ambos os resultados. A obtenção desses resultados não significa que seja 
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conseguido o custo mais baixo ou diferenciação para um mercado amplo, e sim para 

um segmento estreito. 

 Essa estratégia pode também possibilitar retornos dos investimentos acima da 

média para a indústria. A empresa que adota a estratégia de enfoque a baixo custo ou 

diferenciação, ou ambas, tem boas defesas contra as cinco forças competitivas. A 

estratégia de enfoque permite à empresa que a adotar, escolher metas mais difíceis 

para os produtos substitutos vencerem, além de escolher o segmento do mercado em 

que é mais fácil superar os concorrentes. 

 As estratégias genéricas e seus escopos competitivos descritos nesta seção 

estão representados na figura 4. 

 

 

 VANTAGEM COMPETITIVA 

ESCOPO 

COMPETITIVO 

Baixo Custo Diferenciação 

Alvo Amplo Liderança de Custo num 

mercado amplo 

Diferenciação num mercado 

amplo 

Alvo Restrito  Enfoque na liderança 

de custo num mercado 

restrito 

Enfoque na diferenciação num 

mercado restrito 

FIGURA 4 – Estratégias Genéricas  
Fonte: adaptado de Porter(1992) 

 

 A respeito deste tema, Contador (1996) introduz os conceitos de campos e 

armas da competição. O conceito de campo de competição é definido pelo autor 

como um atributo que interessa ao comprador e arma da competição como o meio 

para a empresa se dotar daquele atributo que não interessa ao comprador. 

Exemplificando essa afirmação, pode-se entender que atributos como preço, 

qualidade e prazo interessam ao comprador, enquanto produtividade e fluxo de 

produção rápida interessam à empresa. Esse autor identificou quinze diferentes 

campos genéricos, agrupados em cinco grupos (fig.5) e, segundo o seu modelo, 

depois de eleito o campo que a empresa deseja competir, ficam determinadas as 

armas da competição a serem utilizadas. O autor afirma ainda que uma mesma arma 
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pode ser utilizada em mais de um campo de competição e que um campo necessita de 

várias armas. A respeito das armas da competição, o autor considera a qualidade e a 

produtividade armas fundamentais para qualquer campo em que a empresa escolha 

competir e que com a tecnologia, estoque reduzido e pessoal capacitado, motivado e 

participativo formam um conjunto de cinco armas fundamentais, chamadas de 

pentastilo da competitividade. 

 

 

GRUPO CAMPO DE COMPETIÇÃO 

 

PREÇO 

Preço 

Guerra de preço 

Promoção 

 

PRODUTO 

 

Projeto 

Qualidade 

Variedade de modelos 

 

PRAZO 

Cotação e negociação 

Entrega 

Pagamento 

 

ASSISTÊNCIA 

Antes da venda 
Durante a venda 

Após a venda 

 

IMAGEM 

Imagem do produto, marca e empresa 

Imagem preservacionista 

FIGURA 5 – Campos da Competição 
  Fonte: Autor 

 

 

 

Pereira & Nunes (2002) constataram, em seu trabalho sobre a relação entre 

cultura organizacional e estratégia competitiva, que as empresas pesquisadas 

possuíam conhecimentos científicos, técnicos e artísticos e utilizavam esses 

conhecimentos na condução de suas atividades, buscando, com isso, obter uma 

vantagem competitiva. No entanto, as atividades de administração de custos, 
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manufatura, desenvolvimento de serviços, programas de qualidade, aumento de 

vendas e outras são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar ganhos imediatos, 

mas isso nem sempre acontece.  

Esses autores concluem  que as práticas desenvolvidas pelas empresas 

pesquisadas estão desvinculadas de um planejamento estratégico com estratégias 

competitivas definidas e não permitem um entendimento adequado às pessoas que 

vão implementa-las. Destacam ainda que as empresas pesquisadas são iguais em 

muitos aspectos e todas buscam ser líderes de mercado e as melhores. No entanto, 

para que possam obter sucesso, devem deixar de fazer a mesma coisa e desenvolver 

suas capacidades e talentos em suas diferentes áreas: tecnológica, comercial, 

financeira e comercial. 

A implantação com sucesso das estratégias genéricas vai requerer recursos 

diversos, habilidades, estilos diferentes de liderança, bem como novos arranjos 

organizacionais. A figura 6 mostra algumas implicações comuns das estratégias 

genéricas. 

 

Estratégia Genérica Requisitos Características 

Organizacionais 

Liderança no Custo -Pesados investimentos 
-Domínio em Engenharia 
de processos 
-Supervisão intensa da 
mão-de-obra 
-Projeto voltado à fabrica 
-Distribuição a custo baixo 
 

-Controle rígido dos custos 
-Relatórios de Controle 
Freqüentes 
-Estrutura Organizacional 
bem definida, com 
responsabilidades e 
atribuições claras 
-Incentivos baseados em 
metas quantitativas 

Diferenciação -Domínio em Marketing 
-Engenharia de Produto 
-Criatividade 
-Forte trabalho em 
pesquisa básica 

-Forte coordenação entre 
P&D, desenvolvimento de 
produto e marketing 
-Incentivos subjetivos 

Enfoque -Renome como líder em 
qualidade ou tecnologia 
-Ser tradicional na 
indústria 

-Ambiente ameno para 
atrair mão-de-obra 
altamente qualificada 

FIGURA 6– Requisitos para a implantação das estratégias genéricas 
Fonte: adaptado de Porter(1998) 
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2.3.3 – Estratégias para Indústrias Fragmentadas 

 Quando nenhuma empresa tem uma parcela significativa de mercado nem 

possui força suficiente para influenciar o resultado do setor, está-se diante de uma 

indústria fragmentada. Indústrias fragmentadas são caracterizadas por serem 

compostas de um grande número de empresas de pequeno e médio porte, sendo, em 

sua maioria, pertencentes à iniciativa privada. 

 A fragmentação de uma indústria tem várias causas, podendo ser classificadas 

em motivos históricos e fatores econômicos. A qualificação das companhias que 

fazem parte de uma determinada indústria é um motivo histórico. Os principais 

fatores econômicos causadores da fragmentação são: 

- Barreiras de Entrada Pouco Significativas. Permitem que pequenas 

empresas façam parte da indústria, sendo a principal condição para a 

fragmentação, mas não condição suficiente para explicá-la, estando 

sempre associadas outras causas; 

- Ausência de Economias de Escala. Não há economias de escala 

significativas, porque o processo consiste em simples operações de 

fabricação ou montagem, ou de armazenamento direto, possuindo um 

grande contingente de mão-de-obra, o que torna difícil mecanizar ou 

estabelecer uma rotina;. 

- Custos de Transporte Elevados. Limitam o porte de uma fábrica eficiente 

ou de uma região de produção. A relação entre os custos de transportes e 

as economias de escala determinará o âmbito em que uma fábrica pode 

operar economicamente; 

- Custos de Estoques Elevados ou Fluxos de Vendas Irregulares. Caso o 

custo de manutenção de estoques seja elevado, se as vendas flutuarem, 

fica inviável obter economias de escala. A produção deverá aumentar ou 

diminuir, impedindo que haja instalações de produção de larga escala 

operando em plena capacidade. Instalações menores, menos 

especializadas e sistemas de distribuição adequados absorvem melhor as 

mudanças na produção, mesmo tendo um custo operacional mais elevado 

e um taxa de ocupação estável; 
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- Ausência de Vantagem de Tamanho em Transações com Compradores ou 

Fornecedores. A grande diferença na estrutura dos compradores e 

fornecedores não dará nem mesmo a uma grande empresa da indústria 

condições de negociar um melhor preço; talvez o máximo que consiga 

seja uma vantagem pequena sobre um concorrente menor quando este 

negociar com os compradores e fornecedores dessa indústria; 

- Deseconomias de Escala. As empresas menores são em geral mais 

eficientes quando o comprador quer um serviço personalizado. A 

necessidade de uma imagem local pode deixar em desvantagem uma 

empresa maior, desde que não haja diferenças expressivas de custo. A 

diferenciação acentuada de um produto limita o tamanho de uma empresa, 

já que o porte grande pode suprimir a imagem de exclusividade que o 

comprador deseja; 

- Barreiras de Saída. Empresas marginais permanecem na indústria 

evitando a consolidação. Possivelmente, existam concorrentes cujas metas 

não estejam voltadas para o lucro, prevalecendo um estímulo emocional 

que atraia os concorrentes, mesmo com baixa rentabilidade da indústria; 

- Normas Locais. As regulamentações da localidade obrigam as empresas a 

seguirem padrões que sejam adequados ao cenário político local; 

- Proibição do Governo de Concentração. Leis proíbem a consolidação em 

indústrias cujos preços o governo julgue importante controlar; 

- Novidade. Este pode ser o motivo de uma indústria nova, que ainda não 

teve tempo de se consolidar, pois as empresas não desenvolveram 

habilidades nem obtiveram recursos necessários para liderar a indústria. 

Existem dois caminhos a ser trilhados por uma indústria fragmentada. 

Conseguir a sua consolidação ou então saber lidar com a fragmentação e daí traçar 

uma estratégia que seja capaz de oferecer uma vantagem competitiva. 

A consolidação de uma indústria pode ser conseguida com a eliminação dos 

fatores econômicos que causaram sua fragmentação. Alguns dos métodos para 

consegui-la são: 
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- Geração de Economias de Escala. Caso a inovação tecnológica 

proporcione uma economia de escala, então será possível ocorrer a 

consolidação da indústria; 

- Padronizar as Necessidades do Mercado. Inovações nos produtos podem 

reunir preferências de compradores. Isso permitiria uma produção em 

grande escala; 

- Eliminar as Principais Causas da Fragmentação. Trata-se de isolar um ou 

dois aspectos que mais contribuem para a fragmentação do resto da 

atividade.  

- Criar Massa Crítica.Trata-se de fazer aquisições de empresas locais, desde 

que seja possível administrar essas empresas e integrá-las ao negócio. 

- Reconhecer as Tendências da Indústria. Algumas vezes as indústrias 

evoluem para a consolidação naturalmente quando amadurecem, 

principalmente se for uma indústria nova. 

Quando a fragmentação não pode ser superada, devido à fraqueza da indústria 

em relação aos compradores e fornecedores, deve-se procurar meios específicos para 

chegar às estratégias genéricas. Esses meios possibilitarão à empresa ajustar suas 

ações ou ainda neutralizar as forças competitivas intensas que atuam na indústria 

fragmentada e, assim, proporcionar uma boa rentabilidade, mesmo com uma parcela 

pequena do mercado.  Existem várias estratégias para enfrentar a fragmentação. A 

seguir, tem-se algumas delas: 

- Especialização por tipo de produto. Pode permitir à empresa caracterizar seu 

produto como diferenciado em relação aos concorrentes, ficando com a 

imagem de especialista em determinada área. A empresa poderá estar mais 

bem informada sobre a tecnologia que envolve determinado tipo de estrutura 

e investir em suas competências;  

- Especialização por tipo de cliente. A empresa pode especializar-se em 

clientes que sejam menos sensíveis aos preços ou que necessitem de maior 

valor agregado às estruturas fornecidas;  

- Enfocar uma área geográfica. Pode-se conseguir economias significativas, 

concentrando-se as operações em determinada região e criando um vínculo 

com esse mercado; 
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- Descentralização com controle rígido de resultados. Em vez de aumentar o 

nível de produção numa instalação, mantém-se o nível atual e com maior 

autonomia possível, mas com um controle central rigoroso e remunerando os 

gerentes locais conforme o desempenho. Dessa forma, tem-se a orientação 

administrativa local, serviço altamente personalizado e um rigoroso controle, 

condições necessárias para uma indústria fragmentada; 

- Agregar maior valor. Trata-se de aumentar o valor do negócio, oferecendo 

produtos ou serviços que estejam relacionados de alguma forma com o 

negócio, como grades de piso, formas para lajes de aço, serviços e acessórios 

para concretagem etc. 

Porter (1991) propõe um modelo para formulação de estratégias competitivas 

em indústrias fragmentadas (fig. 7). Esse modelo pretende dirigir a atenção para os 

pontos principais do processo de análise da indústria. As causas da fragmentação, 

bem como as possibilidades de mudança na estrutura da indústria, proporcionada 

pela inovação tecnológica e tendências da indústria que possam alterar as causas da 

fragmentação, são questões essenciais para a pesquisa sobre o mercado. 

 

ORDEM AÇÕES 

PRIMEIRA ETAPA -Analisar a estrutura da indústria 

-Analisar a posição dos concorrentes 

SEGUNDA ETAPA -Descobrir as causas da fragmentação da indústria 

TERCEIRA ETAPA -Verificar se a fragmentação pode ser superada 

-Como fazer para superar a fragmentação? 

QUARTA ETAPA -Superar a fragmentação proporcionará lucros? 

-Como a empresa deve se posicionar para isto? 

QUINTA ETAPA -Como deve ser enfrentada a fragmentação se ela 

for inevitável? 

FIGURA 7– Formulação de estratégias para indústrias fragmentadas 
Fonte: adaptado de Porter(1991) 
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Uma possível forma de enfrentar a fragmentação de uma indústria é a 

formação de alianças estratégicas. Oliveira(2002) entende que a formação dessas 

alianças entre as pequenas e médias empresas se torna cada vez mais necessária. É 

fundamental que essa aliança permita que essas empresas consigam aumentar a sua 

competitividade, superando as dificuldades representadas pelos limitados recursos 

financeiros e tecnológicos. 

 
 

2.4 – Estratégias Funcionais  

 As estratégias funcionais estão preocupadas com a alocação de recursos e 

atividades pelas diferentes áreas funcionais (marketing, manufatura, finanças, 

recursos humanos, tecnologia, etc.) para alcançar a vantagem competitiva sustentada 

de longo prazo. É pelo adequado gerenciamento de recursos e atividades que se 

dotará a empresa de atributos necessários aos requisitos estratégicos. 

 A estratégia de marketing visa manter a vantagem competitiva. Para tanto, a 

empresa analisa todo o mercado, desenvolve estimativas mercadológicas para 

elaborar e implementar estratégias que diferenciem suas ofertas nos setores 

escolhidos para competir (SEMENIK & BAMOSSY, 1995). 

 Baseada nos pontos principais: preço, praça, produto e promoção, as 

estratégias de marketing precisam considerar primeiramente a escolha do público e 

mercado-alvo para, somente após formular estratégias. Essas estratégias também 

abordam questões ligadas à fidelização de clientes, atendimento pós-venda, 

posicionamento de marca.(LOBATO et al. 2003) 

 A estratégia na área de finanças define como as atividades financeiras serão 

executadas de modo a apoiar a estratégia da Unidade de Negócios, atingir os 

objetivos e cumprir a missão do departamento financeiro. 

 As estratégias financeiras objetivam garantir o equilíbrio econômico-

financeiro necessário à implementação dessas estratégias e ao cumprimento dos 

objetivos da organização. Para Lobato et al, (2003), as estratégias financeiras 

procuram otimizar decisões que dizem respeito à estruturação e orçamento do 

capital, e gestão de caixa da organização. 

 Para Moura (1978), as ações desenvolvidas pela área de RH fazem parte de 

um processo global de mudança planejada, cujo objetivo é tornar a empresa mais 
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eficiente e capacitá-la a enfrentar as mudanças sociais e tecnológicas, conciliando as 

necessidades das pessoas com o cumprimento das metas da organização. 

 Beckhard(1972) afirma que as atividades de RH são um esforço planejado 

que envolve toda a empresa, em atuações planejadas nos procedimentos da 

organização e utilizando conhecimentos obtidos pelas ciências do comportamento. 

 Dentre as estratégias funcionais- marketing, finanças e manufatura, recursos 

humanos, tecnologia, etc- a estratégia de manufatura tem despertado especial 

interesse nos meios acadêmicos e empresariais. Os responsáveis por esse fato são os 

japoneses que no fim da década de 70, com o modelo fordista de produção exaurido, 

surpreenderam o mundo ocidental com novos conceitos de produção. Correa & 

Gianesi (1996) expressam bem como a manufatura era vista pelas organizações 

ocidentais: 

“A tecnologia envolvida no processo de produção foi, por longo 
período, vista pelos outros setores da organização como um mistério 
insondável e desinteressante, escondido por trás das paredes da 
fábrica, aquela parte da empresa sem carpete, barulhenta, muitas 
vezes suja, onde trabalhavam pessoas com pouco glamour....”(p.15). 
 

 A perda da hegemonia industrial dos Estados Unidos e Inglaterra teve como 

causa as habilidades dos japoneses na gestão comercial e financeira, mas 

principalmente por oferecerem produtos de qualidade e baixos preços, conseguidos 

pela excelência em fabricá-los. Enquanto as empresas ocidentais consideravam a 

manufatura uma questão resolvida e focavam suas atenções nas atividades de 

marketing e finanças, as empresas orientais estavam inovando suas práticas 

industriais para alcançar melhorias e torna-los sua principal arma competitiva 

(CORRÊA & GIANESI, 1996). 

 Wheelright & Hayes (1998) consideram a capacidade geral de fabricação 

superior  como a “arma secreta” utilizada pelos maiores concorrentes da indústria 

americana e a mais difícil de ser imitada. E acrescentam que anos de negligência com 

a fabricação não serão superados rapidamente somente com o aporte de milhões de 

dólares. Serão necessários vários anos de esforços para transformar as fraquezas das 

empresas em forças.   

 Desde então, a pressão por competitividade, o potencial competitivo que 

representa o desenvolvimento de novas tecnologias de processo e gestão de 
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manufatura e uma melhor compreensão da importância da manufatura na estratégia 

da organização têm despertado interesse nesse tema (CORRÊA & GIANESI, 1996). 

 Por entender que as estratégias de manufatura têm fundamental importância 

na obtenção de uma vantagem competitiva, este trabalho estará focando apenas essa 

estratégia entre as estratégias funcionais. 

 

 

2.4.1 – Estratégias de Manufatura 

 O conceito de Estratégias de Manufatura é relativamente novo, havendo 

algumas formas de defini-lo: 

“a estratégia de manufatura é o conjunto de tarefas e decisões coordenadas 
que precisam ser tomadas para atingir as exigências dos objetivos 
competitivos da empresa”.(Slack, 1993)      
“uma Estratégia de Manufatura é um conjunto de planos e políticas através 
das quais a companhia objetiva obter vantagens sobre seus competidores e 
inclui planos para a produção e venda de produtos para um particular 
conjunto de consumidores”.(Skinner,apud Pires, 1995) 
 
A estratégia de manufatura busca aumentar a competitividade da empresa no 

curto, médio e longo prazos, por meio de ações que organizem os recursos da 

produção e proporcionem um desempenho desejado nos vários critérios 

competitivos(CORRÊA & GIANESI, 1996). 

Barros Neto et al.(2000) consideram que as estratégias de manufatura 

analisam as funções da produção, sob um ótica estratégica, pesquisando o conteúdo 

dessas estratégias e seu processo de formulação. 

 Os objetivos estratégicos da manufatura formam o conjunto de prioridades 

que a empresa terá para competir no mercado. Dessa forma, a empresa poderá ser 

melhor que os seus concorrentes, acreditando que essa é a única forma de garantir a 

sobrevivência competitiva a longo prazo(SLACK, 1993). 

 Slack considera cinco objetivos estratégicos: (1) custos; (2) velocidade; (3) 

confiabilidade; (4) qualidade e (5) flexibilidade. 

 Salles (1998) em seu trabalho considerou como possíveis cinco objetivos 

estratégicos na manufatura: (1) custo; (2) tempo: (3) qualidade; (4) flexibilidade e (5) 

inovação.  
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 A diferença na classificação desses dois autores está no agrupamento das 

prioridades dos objetivos velocidade e confiabilidade feito por Salles, que os chamou 

de tempo e na introdução de um novo objetivo, a inovação. 

 Este trabalho adotará os cincos objetivos estratégicos de Slack (1993) e 

também o objetivo inovação considerado por Salles (1998). 

 

 

Custos 

 Independentemente da estratégia escolhida pela empresa, o desempenho em 

custos será importante, porque pode aumentar a margem de contribuição da operação 

(SLACK, 1993). 

 A estratégia que uma empresa visa adotar para reagir ao mercado define a 

habilidade da manufatura em atingir o objetivo de produzir a baixo custo e isso se 

pode dar das seguintes maneiras: (a) volume; (b) variedade; (c) variação no volume 

(SLACK,1993). 

 Este autor afirma que os custos sofrem efeitos decorrentes da relação custo-

volume, com a chamada economia de escala, em que os custos fixos são diluídos por 

uma quantidade maior de produção, gerando, assim, um custo unitário menor. 

Quanto maior for a variedade, maior será a quantidade de componentes e processos, 

o que gerará um maior grau de complexidade para a tecnologia requerida, controles 

mais complicados, maiores ajustes de máquina. A variação, entendida como grau de 

flutuação da demanda sobre o total da operação, afeta os custos de duas maneiras: (a) 

perseguindo a demanda e (b) amaciando com estoques. No primeiro caso, recorre-se 

à utilização de horas extras, que custam mais, subcontratação, que encarece o 

processo administrativo etc. No segundo caso, utilizam-se níveis de estoque de 

produtos acabados capazes de absorver as variações no volume demandado. Ter 

estoque como proteção implica custos de manutenção do capital de giro, mais 

necessidade de espaço para estocar produtos acabados, correr riscos de danificar os 

produtos durante o período de estocagem, obsolescência etc. 

 Corte de custos voltados para mão-de-obra atraem uma atenção maior do que 

deveria receber, visto que ela representa menos de 20% do custo total. Além disso, 

existem custos indiretos. Melhorar o desempenho de custos depende de outros 
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objetivos da estratégia de manufatura : qualidade, velocidade, confiabilidade e 

flexibilidade (SLACK,1993). 

 

  

Velocidade  

 O dito popular “tempo é dinheiro” ganhou mais importância nos dias atuais, 

na medida em que também passou a significar valor, porque tanto poupa custos para 

a operação quanto beneficia o consumidor(SLACK,1993). 

 A velocidade utilizada como arma estratégica permitiu às empresas japonesas 

reduzirem seus custos, oferecer produtos numa linha mais ampla, atingir mais 

segmentos de mercado e ter seus produtos atualizados tecnologicamente (STALK, 

1998). 

 Com a customização de produtos e a produção sob o modelo JIT, a confiança 

do cliente em que terá seu produto entregue na data prometida torna-se uma poderosa 

arma competitiva (PIRES,1995). 

 Observada a tendência mundial de se trabalhar com estoques reduzidos, a 

diminuição de intervalos entre entregas e a confiança que possa ser depositada no 

fornecedor de que a mercadoria será entregue no prazo combinado tornam-se fortes 

vantagens competitivas(CONTADOR,1996). 

 Essas questões nos dias de hoje são tão importantes que podem até se 

sobrepor a outras questões como o preço e a qualidade em função dos objetivos e 

necessidades do cliente(PIRES,1995). 

 Para as empresas líderes de mercado, o gerenciamento do tempo em suas 

atividades de manufatura, P&D, vendas, distribuição, constitui-se hoje na mais 

poderosa fonte de vantagem competitiva (STALK, 1998). 

 O cliente relaciona a velocidade de uma operação com o tempo que ele tem 

de aguardar entre pedir o produto e recebe-lo. Slack (1993) considera que  esse 

tempo foi gasto em operações em base firme. No entanto, para a empresa o que 

importa é a duração do ciclo total das operações.     

 A velocidade traz vários benefícios, tanto externos como internos. Toda 

redução que se conseguir obter significará para o cliente um prazo de entrega menor, 
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obtendo-se, assim, uma grande vantagem competitiva. Internamente, a velocidade 

traz vários benefícios, como: 

 

1. redução da atividade especulativa: à medida que se reduz este tipo de 

atividade, o valor dos estoques torna-se menor;  

2. permite melhores previsões: quanto mais distantes forem os eventos,  mais 

estarão sujeitos a erros de previsões;  

3. reduz despesas internas: um pedido com uma movimentação rápida vai 

necessitar de um menor cuidado do que um demorado (menos espaço, menos 

controle, checagem ou monitoração, menos atenção gerencial, menos 

organização e esforços internos para apoiar o pedido);  

4. reduz material em processo: O tempo de espera é sem sombra de dúvida o 

maior tempo do ciclo produtivo. Fluxos rápidos significam uma menor 

quantidade de material em processo e, conseqüentemente, menos capital de 

giro comprometido; 

5. expõe problemas: segundo a filosofia JIT, a formação de estoques tende a 

esconder os problemas da operação, funcionando como um “guarda-chuva”. 

Sem os estoques, as diferenças de relacionamento e de desempenho entre as 

partes da operação ficarão visíveis. 

 Vários fatores contribuem para que o tempo total do ciclo de produção seja 

muito maior que o efetivamente gasto em se produzir um produto. Lentidão na 

comunicação interna de dados, tamanho dos lotes de trabalho, tomadas de decisão 

tardias, fluxo errático, espera para se formar um carregamento completo no 

transporte, gargalos de produção, retenções em favor de pedidos urgentes, atrasos 

nos suprimentos de matéria-prima ou componentes, retrabalhos. 

Para Stalk (1998), a fabricação baseada no tempo tem características 

diferentes das fabricações tradicionais. Essas diferenças residem nos tamanhos dos 

lotes, no layout da fábrica, na programação de atividades. Lotes menores implicam a 

produção de uma combinação completa de produtos e atendimento mais rápido às 

demandas dos clientes. O layout é baseado no produto em vez de basear-se no 

processo. A programação da produção é local, agilizando a tomada de decisões na 

linha de produção. 
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Confiabilidade 

 Slack (1993) expõe que o termo confiabilidade deve ser entendido como 

cumprimento das promessas de entregas feitas pelo fornecedor ao seu cliente. 

 Com a velocidade, a confiabilidade forma a outra metade do desempenho de 

entregas. De nada adiantaria fornecer tempos longos para obter confiabilidade . Isso 

deixaria de ser uma vantagem competitiva. Um satisfatório grau de confiabilidade é 

possível quando há um fluxo rápido.  

 Muitas empresas têm média de entregas reais maior que a média de entregas 

cotadas. Caso se necessite melhorar a velocidade e a confiabilidade, deve-se 

trabalhar para aumentar essa confiabilidade. Somente numa etapa posterior é que se 

deve pensar na redução dos prazos. 

 A confiabilidade pode ser pensada em termos de qualidade como sendo uma 

conformidade com uma data estabelecida. Este fator influenciará, a longo prazo, na 

satisfação do cliente. 

 A atribuição de ser uma empresa confiável vai possibilitar-lhe a ganhar mais 

negócios que os concorrentes. Os consumidores se tornaram mais exigentes em suas 

compras, porque as suas próprias confiabilidades internas assim o requeriam. 

 A confiabilidade proporciona a operação de uma empresa um maior grau de 

estabilidade. Quanto maior for o grau de confiabilidade que se tenha dos 

funcionários, dos processos, das máquinas, das informações, menor será a 

necessidade de verificar se o que foi planejado realmente está acontecendo, menor 

será a necessidade de “apagar incêndios”. 

 Com a estabilidade na operação, é possível ter-se outros benefícios. A criação 

de estoques intermediários tem por objetivo proteger a operação de problemas como 

quebra de máquinas, retrabalhos, falta de controle. Obtendo-se uma confiabilidade na 

operação, a necessidade de estoques de segurança pode ser eliminada. Estoques 

intermediários menores levam a um fluxo mais rápido. 

 Toda a operação deve contribuir para a conquista da confiabilidade total. Um 

atraso em qualquer etapa da fabricação exigirá o emprego de um esforço extra das 

outras etapas para que se possa recuperar o tempo perdido, ou ocorrerá o pior, o 

cliente terá seu pedido entregue com atraso.  
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Qualidade 

 O conceito de qualidade vem recebendo grande atenção nas últimas décadas. 

Sua definição passou de uma ótica interna da indústria, que considerava qualidade 

como sendo a fabricação, de acordo com requisitos preestabelecidos, num “projeto 

perfeito”, para uma visão mais ampla, abrangendo oito dimensões : (1) desempenho; 

(2) características que diferenciem o produto dos produtos concorrentes; (3) 

confiabilidade; (4) conformidade; (5) durabilidade; (6) assistência técnica; (7) 

estética; (8) imagem do produto. A maioria das opiniões correntes associa uma 

melhor qualidade do produto a um maior número de atendimento às expectativas dos 

consumidores (PIRES, 1995).  

 Os japoneses provavelmente foram os que mais deram importância ao tema 

qualidade e conseguiram impulsionar a economia de um país que estava arrasado 

pela guerra. Por meio de novas técnicas e filosofias, como, por exemplo, os Círculos 

de Controle da Qualidade, Kaisen, a responsabilidade pela qualidade passou a ser de 

todos na empresa. O paradigma da incompatibilidade entre custos e qualidade hoje 

não mais existe (PIRES, 1995). 

A filosofia do TQM(Total Quality Management-Gerenciamento da Qualidade 

Total) é a que resume e agrupa os conceitos da qualidade. A qualidade abrange todas 

as partes da organização, fazendo surgir o conceito de clientes e fornecedores 

internos, e que cada seção da empresa é um fornecedor interno que deve entregar 

produtos ou serviços dentro de prazos, quantidades e especificações requeridas para 

outras seções da empresa, que são seus clientes internos. Toda pessoa dentro da 

organização é responsável pela qualidade. A cada esforço para melhorar a qualidade, 

haverá um custo associado, porém esse custo será menor que aquele de má 

qualidade. No gerenciamento da qualidade total, os problemas precisam ser 

resolvidos permanentemente e, ao mesmo tempo, devem-se estabelecer as bases para 

que ocorra uma melhoria contínua da qualidade (SLACK, 1993). 

 

 

Flexibilidade 

 Para Pires (1995), as características do mercado atual, tais como 

diversificação, customização de produtos, ciclos de vida menores, têm demonstrado a 
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importância da flexibilidade como uma estratégia de manufatura. Existem muitas 

definições sobre o que seja flexibilidade, mas uma utilizada é que a classifica em : 

- Flexibilidade no volume : capacidade em absorver oscilações no volume 

de produção; 

- Flexibilidade no mix: capacidade em absorver mudanças no mix de 

produtos. 

 

Recursos Flexibilidade de 
Produto 

Flexibilidade de 
mix de produtos 

Flexibilidade de 
volume 

Flexibilidade de 
entrega 

Tecnologia de 
processo 

Faixa de 
capacidade de 
processo 
 
Capacidade de 
tecnologia de 
projeto 
 

Faixa de 
capacidade de 
processo 
 
Tempos de 
mudança de 
processo 
 
Escala e integração 
do processo 

Capacidade total 
de processo 
 
Velocidade com a 
qual o processo 
pode ser 
focalizado em uma 
determinada faixa 
de produtos 
 
 

Capacidade total 
de processo 
 
Velocidade com a 
qual o processo 
pode ser 
focalizado em uma 
determinada faixa 
de produtos 

Recursos 
Humanos 

Faixa de 
habilidades de 
projeto 
 
Faixas de 
habilidades de 
processo 
 
Transferibilidade 
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Faixa de 
habilidades de 
processo 
 
Transferibilidade 
de tarefas diretas e 
indiretas 

Capacidade de 
hora extra 
 
 
Transferibilidade 
da mão-de-obra 

Capacidade de 
hora extra 
 
 
Transferibilidade 
Da mão-de-obra 

Redes de 
Suprimento 

Fornecimento de 
mão-de-obra para 
projeto e processo 
 
Habilidade de 
modificar 
tecnologia de 
processo 
 
Habilidades de 
gerenciamento de 
projeto 

Tempos de compra 
de itens 
 
 
 
 
 
 
 
Capacidade de 
reprogramação 

Habilidade de 
recrutar mão-de-
obra nova ou 
temporária 
Habilidade de 
organizar e sub-
contratar 
fornecimentos 
 
Processamento de 
pedidos e 
sensibilidade de 
previsões 

Tempos de compra 
de itens 
 
 
Habilidade de 
recrutar mão-de-
obra nova ou 
temporária 
 
Habilidade de 
reprogramar 
atividades 

FIGURA 8 - Implicações nos recursos dos tipos de flexibilidade do sistema 
Fonte: Slack(1993) 

 

Salles (1998) considera que a flexibilidade deve ser capaz de atender às 

variações das demandas, no menor tempo possível. 
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Slack (1993), descreveu a “flexibilidade de sistema”, olhando a operação total 

como uma “caixa preta” e, dessa forma, afirma que a flexibilidade pode contribuir 

para a competitividade de uma empresa por meio da: 

“-Flexibilidade de novos produtos: habilidade de introduzir e 
produzir novos produtos ou de modificar os existentes. 
-Flexibilidade de mix: habilidade de mudar a variedade de produtos 
que estão sendo feitos pela operação dentro de um dado período de 
tempo. 
-Flexibilidade de volume: habilidade de mudar o nível agregado de 
saídas da operação. 
-Flexibilidade de entrega: habilidade de mudar datas de entregas 
planejadas ou assumidas”. (SLACK, 1993, p.85). 
 

 Os diferentes tipos de flexibilidade requerem recursos operacionais e formas 

de organizá-los diferentes entre si. Classificando-se os benefícios que podem ser 

obtidos das três áreas de atividades – tecnologia de processo, desenvolvimento e 

organização de recursos humanos e redes de fornecimento(figura 8). 

 
 
Inovação  

 Marcovitch (1991) considera fundamental a integração das estratégias 

baseadas no mercado com as estratégias tecnológicas. A inovação tecnológica 

impacta fortemente sobre o quadro das forças que agem no mercado. Por exemplo, o 

ciclo de vida de um produto pode ser diminuído, a segmentação do mercado pode 

mudar, novos concorrentes podem aparecer etc. 

 Apesar de ser desejável, essa integração entre as estratégias de mercado e as 

tecnológicas nem sempre é fácil de concretizar. Vários fatores contribuem para isso, 

como falta de comunicação entre departamentos de uma mesma empresa, falta de 

sensibilidade aos argumentos das outras partes envolvidas, perfis profissionais 

diferentes. Por vezes, a alta administração da empresa tem que atuar fortemente para 

que essa integração ocorra. 

 Uma integração desse tipo foi encontrada por esse autor e o resultado, para a 

empresa pesquisada, foi uma melhor negociação, expectativas do cliente mais bem 

entendidas e uma maior rentabilidade. 

  Porter (1992) afirma que a tecnologia tem um papel importante na 

determinação da vantagem competitiva, seja ela baseada na diferenciação ou no 
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custo. A mudança tecnológica pode influenciar a vantagem competitiva. As empresas 

podem optar por vários tipos de estratégia de tecnologia para garantir a sua vantagem 

competitiva, podem ser líderes em novas tecnologias, seguidoras,etc.  

Segundo Marcovitch (1991) existem cinco motivações para que uma empresa 

passe a considerar a inovação tecnológica em suas estratégias empresariais: 

1) Busca de novas oportunidades de mercados e negócios; 

2) Desenvolvimento de capacitação tecnológica própria; 

3) Elevação dos padrões de qualidade de seus produtos e dos serviços que 

oferece; 

4) Racionalização e modernização de seu parque industrial; 

5) Capacitação técnica e gerencial de seu pessoal especializado e dos recursos 

humanos de maneira geral. 

A inovação se inter-relaciona com os outros objetivos estratégicos da manufatura 

quando novos métodos ou tecnologias proporcionam uma redução de custos, melhor 

qualidade ao produto (Salles, 1998). Para este autor, a inovação requer um espírito 

crítico permanente, estando sempre em busca de novos materiais, novos processos de 

fabricação, novas características para os produtos existentes, novos produtos que 

criem novas demandas. 

 

 

2.5 – O Processo de Formulação e Implementação de Estratégias 

 Para Henderson (1998), a estratégia é um processo consciente que busca 

desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma organização.  

 A essência no processo de formulação de estratégia é lidar com a competição 

e, ao contrário do que muitos executivos acreditam, uma competição acirrada em um 

setor industrial não é resultado de coincidências nem se relaciona com azar 

(PORTER, 1998). 

 Para Porter (1979), a chave do crescimento está em encontrar uma posição 

que seja menos vulnerável ao ataque de empresas rivais e à erosão de preços vinda de 

compradores, fornecedores e produtos substitutos. Há muitas formas para que cada 

empresa encontre o seu posicionamento: solidificar relacionamentos com clientes 

favoráveis, diferenciar substancialmente seus produtos, trabalhar psicologicamente o 
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mercado, integrar o processo para trás ou para frente, estabelecer uma liderança 

tecnológica etc. 

 Segundo Thompson & Strickland (2003), o conjunto de medidas que visem 

ao aumento da competitividade e à maneira como serão abordadas as questões 

comerciais formam a estratégia da empresa. O planejamento dessas ações que serão 

executadas pelos gerentes tem como objetivo reforçar a posição da empresa no 

mercado, satisfazer clientes e alcançar os objetivos de desempenho. A falta de uma 

estratégia não permite ao gerente traçar um caminho considerado, não tem um mapa 

nem consegue atingir os resultados almejados, sem um programa de ação unificado 

O planejamento das atividades gerenciais para dirigir uma empresa envolve todas as 

funções de departamentos principais (marketing, produção, financeiro, rh, P&D, etc). 

Cada um desses departamentos tem sua função na estratégia da empresa. Conseguir 

que todas as decisões e ações tenham um padrão coeso torna-se o grande desafio da 

implementação da estratégia. 

 Cantizani Fº.(2001) ressalta a importância do planejamento estratégico para 

as empresas, principalmente em épocas de maior incerteza no panorama econômico. 

 Porter (1979) afirma que, após analisar as forças que atuam no mercado e 

suas causas, a empresa pode identificar suas forças e fraquezas e então vislumbrar 

um plano de ação que poderá: 

1- Posicionar a empresa de maneira tal que suas forças sejam a melhor defesa 

contra a força competitiva; 

2- Influenciar o equilíbrio de forças, podendo projetar uma estratégia ofensiva, 

procurando alterar as causas das forças; 

3- Antecipar mudanças nos fatores básicos das forças e adotar uma estratégia 

apropriada para o novo equilíbrio, antes que os concorrentes a percebam. 

 

Segundo Contador (1996), as metodologias de planejamento estratégico são 

muito semelhantes. As peculiaridades de cada empresa determinarão qual será a 

melhor metodologia a ser adotada para a implementação de sua estratégia.  

Ansoff (1993) enumera os passos para um planejamento estratégico: 

1- Análise das perspectivas da empresa, verificando-se tendências, ameaças, 

oportunidades e fatos que possam modificar as tendências históricas; 
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2- Análise da competitividade para verificar por meio de aperfeiçoamentos das 

estratégias de competição como a empresa teria seu desempenho melhorado; 

3- Estabelecimento de metas de desempenho a curto prazo e das metas 

estratégicas; 

4- Análise estratégica da carteira, comparando-se as perspectivas da empresa 

nas diversas ações fixadas e os recursos estratégicos futuros alocados nas 

várias unidades de negócios; 

5- Análise da diversificação, que analisa e diagnostica as deficiências da 

carteira presente e identifica novas áreas de negócios nas quais a empresa 

poderia ingressar; 

6- Dimensionamento das metas e objetivos globais da empresa. 

 

Este trabalho apresentará a metodologia de Thompson & Strickland, por 

entender que é a mais próxima do modelo de Porter, que, por sua vez, é o mais aceito 

e aplicado quando se trata de visões de Estratégias baseadas no mercado. 

 

 

 

2.5.1 – Metodologia de Thompson & Strickland 

 Para Thompson & Strickland (2003), a elaboração de estratégias compreende 

cinco passos consecutivos: 

1) Desenvolver a visão estratégica e a missão do negócio; 

2) Estabelecer objetivos; 

3) Elaborar uma estratégia para atingir os objetivos; 

4) Implementar e executar a estratégia; 

5) Avaliar o desempenho, revisar os novos desenvolvimentos e iniciar as 

correções. 
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Desenvolvimento da Visão Estratégica e a Missão do Negócio 

 O primeiro passo na tarefa de elaborar uma estratégia é conseguir uma 

resposta para as questões sobre o que a empresa está tentando fazer e que ela está 

procurando se tornar. As respostas a essas questões estabelecerão um rumo a ser 

seguido pela empresa. Essas respostas são comumente chamadas de missão da 

empresa. 

 A visão do tipo de empresa que se está tentando criar e a intenção de atingir 

uma posição comercial específica representam a visão estratégica. Ela não deixa 

dúvidas sobre qual deve ser o rumo da empresa a longo prazo. 

 Três fatores devem ser considerados para que se possa definir corretamente o 

negócio: 

1 – O que está sendo oferecido; 

2 – Para quem está sendo oferecido; 

3 – Quais serão as tecnologias utilizadas para atender às 

necessidades dos clientes. 

A declaração da visão e a missão são altamente personalizadas e têm por 

finalidade destacar uma empresa das outras na sua indústria. Elas devem ser simples, 

concisas, claras, entusiasmar quando se tratar do futuro da empresa e motivar todas 

as pessoas da organização. Além disso, devem ser postas como um desafio 

organizacional, cuja superação beneficiará clientes, de forma significativa. 

Barbosa & Teixeira(2003) afirmam, em sua pesquisa, que empresas que 

possuem a missão definida de modo claro, conseguem dirigir eficientemente suas 

diversas atividades. A título de exemplo, este trabalho cita a  declaração da missão da 

empresa BMC Construções Metálicas: 

 

“A nossa missão é possibilitar que os projetos de nossos clientes sejam 
viabilizados através do uso de estruturas metálicas, fabricadas com o 
emprego das melhores práticas e com um alto grau de precisão e rapidez nas 
entregas. As nossas ações estarão pautadas na ética nos negócios e voltadas 
a dignificar a condição do homem através do trabalho.”  
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Estabelecimento de Objetivos 

 O estabelecimento de objetivos tem por finalidade traduzir, em objetivos de 

desempenho e metas de resultados, a declaração de missão do negócio. Os objetivos 

devem ter uma característica de desafio e exigir um esforço disciplinado, criando-se, 

assim, um clima de orientação para resultados em toda a empresa.  

 Os objetivos podem ser classificados em dois tipos: objetivos financeiros e 

objetivos estratégicos. Os financeiros têm vital importância porque, para uma 

empresa crescer e prosperar, é necessário que tenha um bom desempenho nas suas 

finanças; os financeiros estão relacionados a ações para aumentar receitas, retorno do 

investimento, fluxo de caixa e retorno para os acionistas. Já os objetivos estratégicos 

servem para reforçar a posição competitiva da empresa e estão ligados às 

perspectivas de longo prazo do negócio como, por exemplo, o crescimento mais 

rápido que a média da indústria, alcance dos concorrentes em qualidade, 

porcentagem de participação no mercado, conseguindo custos mais baixos. 

 Os objetivos devem ser mensuráveis, ter um prazo determinado para serem 

atingidos responsáveis pelo alcance das metas. Dessa forma, evitam-se as tomadas de 

decisão sobre ações  sem objetivo e as confusões sobre quais ações devem ser 

tomadas. 

 

 

Elaboração de Uma Estratégia para Atingir os Objetivos 

 A palavra-chave na elaboração de uma estratégia é como. Como fazer para 

alcançar as metas, como superar rivais, como atingir vantagens competitivas 

sustentáveis e como reforçar a posição de longo prazo. 

 A elaboração de uma estratégia inicia-se com uma rigorosa análise das 

situações interna e externa da empresa. Somente após essa análise é que a gerência 

da empresa estará apta a elaborar uma boa estratégia, que deve ser uma combinação 

de ações deliberadas e reações a fatos imprevistos e novas pressões competitivas. 

 As empresas têm grande liberdade estratégica, podendo optar por estar em 

diversas indústrias por meio de aquisições, alianças, ou então concentrar-se num 

único negócio. Algumas empresas optam por competir, utilizando estratégica de 
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custos baixos; outras, usando a diferenciação de seus produtos ou ainda focalizando 

determinados nichos. 

Essa fase do processo de elaboração de estratégias consiste em transformar as 

estratégias em ações para atingir os objetivos estabelecidos. A característica dessa 

fase é ser predominantemente orientada para as ações. 

 

Implementação e Execução de Uma Estratégia 

 A implementação de uma estratégia é tarefa bastante árdua, uma vez que 

serão muitas as atividades gerenciais envolvidas. Muitas delas requererão dos 

gerentes habilidades para superar dificuldades no gerenciamento de pessoas, 

perseverança para fazer caminhar várias iniciativas e vencer as resistências às 

mudanças. É importante frisar que a implementações de estratégias é feita por 

pessoas e não por empresas. 

 As principais ações a ser tomadas numa implementação são: 

- Criar uma organização que consiga executar a estratégia com sucesso; 

- Prever recursos para aplicá-los em atividades internas críticas, visando o 

sucesso da estratégia; 

- Estabelecer políticas de apoio à estratégia; 

- Instituir práticas que busquem a melhoria contínua; 

- Preparar um sistema de suporte que permita ao pessoal desenvolver sua 

função estratégica todos os dias; 

- Recompensar quando os objetivos são alcançados; 

- Criar uma cultura e clima organizacional que apóiem a estratégia; 

- Exercer a liderança interna para avançar com a implementação. 

Quanto maior for a importância dada pela administração às ações que estão 

sendo tomadas e às necessárias a uma execução da estratégia, maior será o sucesso 

da implementação dessas estratégias. 

Para implementar uma estratégia, é necessário fazer uma série de ajustes 

entre: 

- A estratégia e as habilidades e capacidades organizacionais necessárias; 

- A estratégia e a operação das atividades internas; 

- A estratégia e a cultura corporativa. 
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Kaplan & Norton(2000) demonstram, em seu trabalho, a importância do uso 

de mapas para comunicar a todas as pessoas da empresa suas diretrizes, processos e 

sistemas que os auxiliarão na implementação de determinada estratégia. Por meio de 

mapas, os empregados têm uma clara linha que mostra como seus trabalhos estão 

ligados aos objetivos da organização, capacitando-os a trabalhar coordenados, de 

forma colaborativa, direcionados às metas da empresa. 

Mapas de estratégia podem descrever objetivos para crescimento da 

rentabilidade e mercados-alvos nos quais possa haver um crescimento com 

perspectivas de lucros atraentes, propor valores que possam levar clientes a fazer 

mais negócios e obter maiores margens e determinar a tarefa-chave para obter a 

inovação e a excelência em produtos, serviços e processos, além do investimento 

necessário em pessoas e sistemas para gerar e sustentar o crescimento projetado. 

Esses mapas mostram como uma organização converte suas iniciativas e 

recursos em resultados tangíveis. 

 

 

Avaliando o Desempenho 

 O processo de implementação de uma estratégia ocorre de maneira gradual. 

Novos acontecimentos trazem a necessidade de ajustes e mudanças no rumo de longo 

prazo. Conseqüentemente, essa estratégia precisa ser revista para atender a novos 

objetivos. 

Outro aspecto importante é a possibilidade de ocorrer alguma ineficiência na 

implementação de algum ponto da estratégia. Isso vai requerer que se façam algumas 

alterações para que a estratégia funcione melhor. Práticas como revisões 

orçamentárias, reorganização, mudanças de pessoal, reformulação de atividades e de 

processos de trabalho são exemplos de alterações feitas com o objetivo de aprimorar 

as estratégias. 

 

 

2.5.2 – Formulação e Implementação de Estratégias de Manufatura 

 Tratando mais especificamente de estratégias de manufatura, Barros Neto et 

al.(2000) apresentam um modelo para formular e implementa-las, concebido 
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especialmente para pequenas empresas. Este trabalho considerou importante abordar 

esse tema, já que a maioria das empresas que compõem a indústria de estruturas 

metálicas é de pequeno porte. 

 Barros Neto et al.(2000) consideram que os modelos de formulação de 

estratégias de manufatura encontrados na literatura são prescritivos, generalistas e 

direcionados, na maior parte das vezes, para grandes empresas, cujos perfis diferem 

muito daqueles encontrados nas pequenas empresas e que influenciam 

significativamente no processo de formulação de estratégias. 

 Esses autores propõem um modelo para formulação de estratégias de 

produção em pequenas empresas. Esse modelo é composto das seguintes etapas: 

1) Reunião de apresentação . Consiste na apresentação do modelo, em 

que serão detalhadas todas as etapas do processo, os critérios 

competitivos e categorias de decisão, mostrando quais são as 

contribuições que o processo de formulação pode dar ao sucesso da 

empresa; 

2) Diagnóstico estratégico da produção. Consiste na utilização da matriz 

importância x desempenho, desenvolvida por Slack(1993), e na 

análise do desempenho da função produção em relação aos critérios 

competitivos em pior situação dentro da matriz, ocorre a verificação 

dos pontos fortes e fracos desse desempenho; 

3) Definição dos objetivos da empresa e da produção. Analisam-se nesta 

fase os objetivos da empresa, procurando-se conhecer quais são suas 

perspectivas e intenções e suas conseqüências sobre a função 

produção; 

4) Conhecimento dos clientes e concorrentes. Este conhecimento deve 

ser obtido pela discussão entre os membros da empresa e por meio do 

preenchimento de planilhas específicas para esse fim. Ao final das 

discussões e do preenchimento de planilhas, deve-se agrupar esses 

resultados nos encontrados nos itens 2 e 3, para então relacionar os 

principais objetivos a serem analisados durante a formulação de 

estratégias; 
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5) Desdobramento dos objetivos. Consiste na análise dos motivos pelos 

quais eles ainda não foram implementados pela empresa, surgindo 

dessa análise, planos de ação para sua implementação. 

6) Desenvolvimento dos planos de ação. Trata-se do detalhamento dos 

planos de ação do item anterior. Usa-se uma planilha que contém as 

informações do que deve ser feito, o período de realização e os 

responsáveis pela implementação. 

7) Cronograma de implementação. Consiste inserção dos planos de ação 

num cronograma, para que seja possível verificar o desenvolvimento 

das atividades ao longo do período estabelecido. 
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3 – ANÁLISE DE FORÇAS E ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS NA 

INDÚSTRIA DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

 Este capítulo trata da análise das forças que agem na indústria de estruturas 

metálicas e das estratégias adotadas pelas empresas participantes. Porter (1991) 

afirma que as principais características das empresas, a ação das forças competitivas 

e as informações estratégicas a respeito da concorrência são o objeto principal da 

análise de uma indústria. Portanto, este trabalho adotará a sua metodologia para 

desenvolver esta análise. 

 

 

3.1 – METODOLOGIA DA PESQUISA 

 A procura de respostas para problemas que não possuem informações 

suficientes para respondê-las requer que se faça uma pesquisa. A pesquisa pode ser 

definida como um procedimento racional e sistemático cujo objetivo é oferecer 

respostas às questões propostas, e seu desenvolvimento se dá por meio dos 

conhecimentos disponíveis e com a utilização de métodos e técnicas e outros 

procedimentos específicos (GIL,2002). 

 

 

3.1.1 – Tipos de Pesquisa 

 De acordo com os objetivos gerais, Gil (2002) classifica as pesquisas em três 

grupos: 

- pesquisa exploratória; 

- pesquisa descritiva; 

- pesquisa explicativa 

 

 O objetivo da pesquisa exploratória é tornar o problema pesquisado mais 

conhecido, mais claro, possibilitando que haja um aprimoramento das idéias 

utilizadas. Esse tipo de pesquisa, em sua maioria é composto de: 

- Um levantamento bibliográfico; 

- Entrevistas com pessoas que vivenciaram o problema pesquisado; 
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- Análise de exemplos que facilitem a compreensão( SEELTIZ, CLAIRE et al., 

apud GIL,2002). 

 A pesquisa descritiva procura descrever as características de determinada 

população ou fenômeno, ou ainda estabelecer relações entre as variáveis. Utilizam-

se, nesse tipo de pesquisa, técnicas padronizadas de coleta de dados, como 

questionário e a observação sistemática (GIL,2002). 

 Algumas pesquisas descritivas avançam para além do propósito de identificar 

a existência de relação entre as variáveis e procuram determinar a natureza dessa 

relação (GIL,2002).  

 A pesquisa explicativa busca identificar os fatores que determinam ou 

colaboram para a ocorrência de um fenômeno. Este tipo de pesquisa aprofunda o 

conhecimento da realidade, uma vez que explica a razão de as coisas acontecerem. 

Esse tipo de pesquisa é o mais complexo. O conhecimento científico está assentado 

nos resultados oferecidos pelos estudos explicativos (GIL,2002). 

 Atendendo aos objetivos deste trabalho, o tipo de pesquisa mais indicado, 

neste caso, é exploratório, uma vez que se busca tornar mais claros os problemas que 

afetam a indústria de estruturas metálicas. 

 

 

 

3.1.2 – Métodos de Pesquisa 

 Existem várias maneiras de fazer uma pesquisa no campo das ciências sociais 

aplicadas, tais como experimentos, levantamentos e pesquisas documentais. Cada 

uma dessas maneiras  apresenta vantagens e limitações em razão de três aspectos: a) 

tipo de questão da pesquisa; b) nível de controle do pesquisador sobre os eventos 

comportamentais efetivos; c) foco em fenômenos históricos em oposição a 

fenômenos contemporâneos (YIN,2001). 

 Esse autor relaciona esses três aspectos com cinco métodos que  considera os 

mais importantes nas ciências sociais (figura 9). 
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Método Forma da questão Exige controle 
sobre eventos 
comportamentais? 

Focaliza 
acontecimentos 
contemporâneos? 

Experimento Como, por que Sim Sim 

Levantamento Quem, o que, onde, 

quantos, quanto 

Não Sim 

Análise de arquivos Quem, o que, onde, 

quantos, quanto 

Não Sim/não 

Pesquisa histórica Como, por que Não Não 

Estudo de Caso Como, por que Não Sim 

FIGURA 9 – Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa 
Fonte: Yin (2001) 
 
 Gil (2002) considera que a classificação das pesquisas em exploratórias, 

descritivas e explicativas tem por finalidade proporcionar uma aproximação 

conceitual. No entanto, do ponto de vista empírico, para se comparar a teoria com os 

dados colhidos, é necessário traçar um delineamento da pesquisa. 

 Esse delineamento expressa o desenvolvimento da pesquisa com ênfase nos 

procedimentos técnicos de coleta e análise de dados. Quanto ao seu delineamento, as 

pesquisas podem ser classificadas em dois grandes grupos: (a) aqueles que utilizam 

fontes de “papel”; (b) aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas. Para o 

primeiro grupo, tem-se a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. No segundo 

grupo, entre outros tipos, estão a pesquisa experimental, a pesquisa ex-post facto, o 

levantamento e o estudo de caso. 

 Desenvolvida sobre material já elaborado, como livros e artigos científicos, a 

pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador alcançar uma área de abrangência 

maior do que aquela que ele poderia alcançar pesquisando diretamente. No entanto, é 

necessário que o pesquisador se assegure da forma como foram obtidos os dados e 

analise as informações para descobrir possíveis incoerências e contradições 

(GIL,2002). 

 Embora semelhante à pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental difere 

quanto à natureza das fontes. A pesquisa documental utiliza materiais que ainda não 

receberam tratamento analítico. Entre os documentos utilizados estão aqueles 

mantidos em órgãos públicos, associações, sindicatos. Documentos já analisados, 
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como relatórios de pesquisa e relatórios de empresas, também são utilizados 

(GIL,2002). 

 A pesquisa experimental determina um objeto de estudo, seleciona as 

variáveis que podem influenciá-lo e, depois de definir as formas de controlar, 

observa os efeitos que a variável causa no objeto. A pesquisa experimental permite 

que sejam testadas hipóteses que relacionam causas e efeitos entre as variáveis 

(GIL,2002).  

 Semelhante à experimental, a pesquisa Ex-Post Facto difere da anterior 

porque é feita após a ocorrência de alterações na variável dependente no curso 

natural dos acontecimentos. O pesquisador não dispõe de controle sobre a variável 

independente e seu trabalho é voltado à identificação de situações que se 

desenvolveram naturalmente,  atuando sobre elas como se estivessem submetidas a 

controles (GIL,2002). 

 Nos levantamentos, os dados são colhidos em perguntas diretas às pessoas 

que se deseja estudar. Na maioria das vezes, a pesquisa não é aplicada em todos os 

integrantes da população, objeto do estudo. Inicia-se uma seleção segundo 

procedimentos estatísticos que represente todo o universo. As conclusões obtidas na 

análise de dados são projetadas para a totalidade do universo estudado, 

considerando-se a margem de erro, de acordo com os cálculos estatísticos 

(GIL,2002). 

 Para Gil (2002), o estudo de caso estuda um ou poucos objetos, procurando 

ter um amplo e detalhado conhecimento do problema a ser estudado. 

 O estudo de caso vem sendo utilizado com diferentes finalidades, entre elas: 

- estudar problemas cujos limites não estão claramente definidos; 

- manter o caráter unitário do problema estudado; 

- descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 

investigação; 

- formular hipóteses ou desenvolver teorias; 

- explicar as causas de certos problemas em situações muito complexas que 

impedem a utilização de levantamentos e experimentos. 
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Yin (2001) considera que o estudo de caso é o método preferido quando se 

abordam questões do tipo “como” e “por que”, ou quando o pesquisador tem pouco 

controle sobre os eventos, ou ainda quando o foco do problema está em fenômenos 

contemporâneos inseridos num contexto da vida real. 

Este trabalho se enquadra no método de pesquisa estudo de caso, porque 

procura descrever principalmente a situação do contexto em que está sendo feita a 

investigação, ou seja, procura descrever todas as forças competitivas do mercado e 

como elas atuam na indústria de estruturas metálicas.  

Existem críticas a esse tipo de método de pesquisa, pela falta de rigor e pela 

pouca base que fornece para generalizações. Porém, existem formas de evidenciar a 

validade e a confiabilidade do estudo. Yin(2001) menciona em seu trabalho que 

quatro testes vêm sendo mais empregados para verificação de projetos: validade do 

constructo, validade interna, validade externa e confiabilidade. Quanto à base para 

generalizações, esse autor afirma que, num estudo de caso, o que se procura 

generalizar são as proposições teóricas e não as proposições sobre as populações ou 

universos. 

 O estudo de caso constitui um tipo particular de metodologia, cujas 

características são apresentadas a seguir. 

 

 

3.1.3 – Etapas do Estudo de Caso 

Para Yin (2001), a construção de um estudo de caso obedece às seguintes 

etapas: 

- Projeto da pesquisa: a que questões o estudo procurará responder; as 

proposições do estudo, se houver; unidade de análise; estabelecimento da 

lógica que liga os dados às proposições e critérios para interpretar as 

descobertas; 

- Coleta de dados e evidências; 

- Análise das evidências; 

- Elaboração do relatório. 
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Projeto da Pesquisa 

 A definição da questão a que o estudo de caso procurará responder é resultado 

de uma intensa pesquisa bibliográfica e de um processo de reflexão. Deve-se ter 

cuidado em garantir que o método de estudo de caso seja o mais adequado para 

responder ao problema apresentado. O estudo de caso não é adequado para descrever 

características de uma população, relacionar variáveis ou verificar hipóteses causais. 

Sua melhor utilização encontra-se em estudos exploratórios e descritivos. 

 As proposições do estudo, se houver, devem destinar atenção a algum aspecto 

que deveria ser examinado dentro do escopo do estudo. 

 Gil (2002:138) recorre a uma definição clássica para definir a unidade de 

análise: “a unidade de caso refere-se a um indivíduo num contexto definido”. No 

entanto, esse conceito ampliou-se e é utilizado para um pequeno grupo social, 

organização, um processo social, uma cultura etc. Os casos podem ainda ser 

definidos do ponto de vista espacial ou temporal, referindo-se a eventos, períodos de 

tempo. 

 Segundo Yin (2001), existem várias maneiras de ligar os dados às 

proposições, mas a que melhor se apresenta para estudos de caso é a idéia da 

“adequação ao padrão”, desenvolvida por Campbell (apud Yin 2001). Essa idéia 

consistia na descrição de dois padrões em potencial e mostrava que os dados se 

enquadravam melhor numa descrição que em outra.   

 Yin (2001) afirma que não há uma maneira precisa de definir critérios para a 

interpretação das descobertas e espera que as diferenças entre os padrões sejam 

claras o suficiente para que as descobertas possam ser interpretadas em termos de 

comparação de pelo menos duas proposições concorrentes. 

 Neste trabalho, a etapa de projeto da pesquisa consistiu em determinar as 

questões que deveriam ser respondidas e cujas respostas trariam um novo 

conhecimento sobre o problema estudado. Assim, entendeu-se que, além de conhecer 

as especificidades da indústria de estruturas metálicas, duas questões deveriam ser 

analisadas para que os objetivos do trabalho fossem alcançados: 

1. Analisar a indústria de estruturas metálicas sob a ótica do modelo de 

forças competitivas na indústria, de Porter, e 
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2. Avaliar a adequabilidade do modelo de Porter para a análise da 

indústria de estruturas metálicas. 

Quanto à unidade de análise, no caso deste trabalho, refere-se a um segmento 

industrial a indústria de estruturas metálicas do Brasil. 

 

 

Coleta de Dados e Evidências 

 Gil (2002) considera o processo de coleta de dados no estudo de caso mais 

complexo que o de outras pesquisas, por utilizar sempre mais de uma técnica e esta 

diversidade de procedimentos é fundamental para garantir a qualidade dos resultados 

encontrados. Os resultados do estudo de caso devem advir da convergência ou 

divergência verificada nas observações obtidas de diferentes procedimentos, 

eliminando, dessa forma, algum viés do pesquisador. 

 Para Yin (2001), as evidências podem vir de seis fontes: documentos, 

registros em arquivos, entrevistas (uma das mais importantes fontes de informações 

para um estudo de caso), observação direta, observação participante e artefatos 

físicos. É ainda necessário que alguns princípios sejam observados na coleta de 

dados: a) utilização de várias fontes de evidências; b)criação um banco de dados; c) 

encadeamento das evidências. 

 Neste trabalho, foram utilizadas cinco das seis fontes de informação 

mencionadas no parágrafo anterior. Artigos publicados em jornais, revistas e na 

internet formaram o conjunto de informações classificadas no item documentação e 

os dados obtidos na ABCEM e no CBCA o conjunto de informações classificadas 

como registros em arquivos. A entrevista feita com a ABCEM foi uma das mais 

importantes fontes de informação para este trabalho. Além disso, coletaram-se 

informações em observações diretas em visitas a diversos fabricantes de estruturas 

metálicas. A observação participante também foi uma fonte de informações, uma vez 

que o autor deste trabalho atuou como membro de uma empresa da indústria 

estudada, ocupando uma das posições-chave naquela organização. A única fonte de 

informação não utilizada foi a dos artefatos físicos. 
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Análise das Evidências 

 Gil (2002) classifica a análise dos dados num estudo de caso como 

predominantemente qualitativa. 

 Para Yin (2001:130), “a análise de dados consiste em examinar, categorizar, 

classificar em tabelas ou, do contrário, recombinar as evidências tendo em vista as 

proposições iniciais de um estudo”. Considera ainda a importância do pesquisador ter 

uma estratégia analítica geral no início de seu trabalho, determinando o que e por que 

deve ser analisado. 

Para isso, duas estratégias são apresentadas: a) estratégia baseada em 

proposições teóricas; b) estratégia com uma abordagem descritiva do caso. 

Neste trabalho, foi utilizada a estratégia de se fazer uma abordagem descritiva 

do caso. 

 

 

Elaboração do Relatório 

 Gil (2002) verifica a tendência atual de apresentar os resultados do estudo de 

caso de forma semelhante aos outros tipos de pesquisa, compreendendo a 

apresentação do problema, metodologia empregada, resultados obtidos e conclusões. 

 Para Yin (2001), o processo de elaboração do relatório deve ter as seguintes 

etapas: identificar o público-alvo, desenvolver uma estrutura de composição e 

revisão do estudo por pessoas que foram objeto desse estudo.  

 O trabalho aqui apresentado segue a tendência verificada por Gil, da mesma 

forma descrita no primeiro parágrafo. 

 

 

Síntese 

Este trabalho optou por realizar uma pesquisa exploratória adotando como 

delineamento o estudo de caso. A escolha por esse tipo de pesquisa foi motivada pelo 

fato de possibilitar uma maior familiaridade com o problema e torná-lo mais 

explícito. O estudo de caso foi escolhido como modelo de pesquisa, pois o trabalho 

tem como propósito descrever a situação do contexto em que está sendo feita a 
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investigação. O projeto da pesquisa determinou quais questões deveriam ser 

analisadas e a unidade de análise foi um segmento industrial. 

Dessa forma, procurou-se obter primeiramente uma visão geral da indústria e, 

para isso, foi preparado um questionário(Anexo) e utilizado na entrevista com a 

ABCEM-Associação Brasileira dos Construtores de Estruturas Metálicas, buscando-

se saber, em outras associações, quem faz parte dessa indústria. Foram pesquisadas 

em documentos das empresas, particularidades sobre suas atividades. Utilizaram-se 

fontes publicadas tais como, revistas especializadas, jornais, fontes governamentais e 

internet, além das observações diretas e observações participativas. A apresentação 

deste trabalho seguiu a seguinte seqüência: apresentação do problema, metodologia 

empregada, resultados obtidos e conclusões. 

 

 

 

3.2 – A Indústria de Estruturas Metálicas 

 Ao iniciar esta seção, este trabalho pretende informar os passos dados pela 

indústria de estruturas metálicas ao longo do tempo para, em seguida, mostrar o 

consumo atual e abordar aspectos da situação macroeconômica nessa indústria. 

 Este trabalho colheu informações de empresas de portes variados espalhadas 

pelos diversos estados, sobre capacidades de produção, objetivos estratégicos, 

estratégias de manufatura, tecnologia empregada, principais clientes e fornecedores e 

outros tipos de informação aqui apresentados. 

 

 

 

3.2.1 – Aspectos Históricos  

 Ao contrário do que possa parecer a observadores contemporâneos, o 

emprego de estruturas metálicas na construção civil remonta ao século XVIII. Com a 

obtenção de ferro, em 1720, por meio da fundição com coque, inicia-se a produção 

em primeira fusão. Esse processo evoluiu com o aperfeiçoamento dos fornos para 

converter ferro de primeira fusão em ferro forjável, em 1784, até que 100 anos mais 

tarde surgissem os fornos Siemens-Martin para produção de aço(FREIRE,2003). 
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 Um dos primeiros e mais importante emprego da estrutura metálica se deu na 

construção da Ponte Ironbridge, na Inglaterra, em 1779, projetada por Abraham 

Darby com um vão de 30m. Em 1801, foi construído o primeiro edifício industrial 

em Manchester, na Inglaterra. Em 1830 inicia-se a laminação de chapas, trilhos e 

perfis I, que viriam a proporcionar um avanço no uso de estruturas metálicas em 

edificações. A partir de 1850, multiplicam-se as construções de grandes coberturas, 

mercados, estações ferroviárias e edifícios, como o Palácio de Cristal, em Londres. O 

primeiro edifício de múltiplos andares projetado para utilizar estruturas metálicas foi 

a fábrica de chocolates Noisel-Sur-Name, próxima a Paris (MATA, PINHO & 

PANONI, 2002). 

 O emprego de estruturas metálicas que se iniciou na Inglaterra, França, 

Bélgica e Estados Unidos difundiu-se, posteriormente, pelo mundo inteiro, podendo-

se citar alguns exemplos no Brasil, como a Estação da Luz, em São Paulo, Mercado 

de Ver-o-Peso, em Belém, e a Estação Ferroviária de Bananal, todas em 1901.  

 O fator econômico que possibilitou o desenvolvimento e o emprego das 

estruturas metálicas em edificações foi o aumento do custo da matéria-prima e da 

mão-de-obra em construções com estruturas de madeira.  

 Após o trágico incêndio de Chicago, em 1871, que praticamente destruiu toda 

a cidade, houve um período em que as construções se multiplicaram. A chegada da 

estrada de ferro transformou Chicago num dos maiores mercados do mundo de trigo, 

máquinas e ferramentas. A cidade necessitava crescer rapidamente e a alternativa 

encontrada foi utilizar a estrutura metálica em construções verticalizadas, em razão 

de sua resistência estrutural, possibilidade de utilizar vãos maiores e tinha maior 

resistência ao fogo. Em vinte anos, o novo tipo de construção já era empregado, em 

larga escala, nos Estados Unidos, facilitado ainda pela invenção do elevador por E.G. 

Otis (FREIRE,2003). 

 A partir de 1890, a cidade de Nova York assumiu a liderança na construção 

de edifícios altos. Em 1913, foi construído o Woolworth Tower, com 234 metros de 

altura e 55 andares; em 1929, o Chrysler Building, com 320 metros de altura e 75 

andares e, em 1931, o Empire State, com 380 metros de altura e 102 andares, que 

durante 40 anos foi o mais alto edifício do mundo(MATA, PINHO & PANONI, 

2002). 



 

 

61 

 A indústria siderúrgica nacional teve o seu início no fim da década de 20, 

com a criação da Companhia Siderúrgica Belgo Mineira. A produção da época, 

considerando-se a de pequenas fundições, chegava a 35 mil toneladas de aço. 

Passados dez anos, essa produção atingia 96 mil toneladas(MATA, PINHO & 

PANONI,2002).   

 A instalação da CSN -Companhia Siderúrgica Nacional- em 1947, em 

conjunto com a instalação da FEM – Fábrica de Estruturas Metálicas, dentro da 

própria CSN, impulsionou a utilização de estruturas metálicas no Brasil. Por meio de 

acordos comerciais, a United State Steel (EUA) deu o apoio necessário à instalação 

da fábrica, inclusive treinando os engenheiros brasileiros nos Estados Unidos(DIAS, 

2002). 

 O resultado desse movimento verificou-se em 1954 com a construção da 

Garagem América, em São Paulo. O prédio de 16 andares que empregou 948 

toneladas de aço, ocupando uma área de aproximadamente 15.000m², foi o primeiro 

a ser construído no Brasil com matéria-prima nacional. Na seqüência, foram 

construídos o Palácio do Comércio em São Paulo, em 1959, e o Edifício Avenida 

Central, em 1961(DIAS, 2002). 

 A demanda por estruturas metálicas aumentou principalmente na área 

industrial. O programa do presidente Juscelino Kubitscheck previa uma 

industrialização acelerada, marcada pelo lema “50 anos em 5”. Instalaram-se, no 

país, subsidiárias de grandes multinacionais como, por exemplo, as montadoras 

automobilísticas (Fleury, 1997). Como a utilização de estruturas metálicas nos países 

de origem dessas companhias era bastante difundida, essa prática acabou se 

transferindo para o Brasil. 

 Em 1980, o consumo de aço para estruturas metálicas era de 400 mil 

toneladas. Na década seguinte, esse consumo caiu para 250 mil toneladas. Alguns 

fatores contribuíram para isso como, por exemplo, as várias crises econômicas que 

afetaram a indústria, a prioridade dada pelas siderúrgicas a outras indústrias 

(automóveis, eletrodomésticos) e a exportação.(NEVES,2003) 
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3.2.2 – Consumo Atual 

 O consumo de aço em países desenvolvidos é bastante elevado. Na Alemanha 

e Estados Unidos, é de 30 quilos por habitante; na Inglaterra, 20 quilos. No Brasil,  

esse número não passa de três quilos por habitante, pois apenas 4% dos prédios de 

múltiplos andares são construídos em estrutura metálica. Na Inglaterra, 68% dos 

edifícios de múltiplos andares são construídos em aço (NEVES,2003). 

 No entanto, estudo da Abcem – Associação Brasileira da Construção Metálica 

aponta um consumo de 600 mil toneladas de estruturas metálicas em 2002 e prevê 

que, em 2007, esse número poderá passar para 1,2 milhões de toneladas. Apenas 

como referência, o consumo nos Estados Unidos, em 2002, foi de 6 milhões de 

toneladas(NEVES,2003). 

 Estudos feitos pela indústria siderúrgica mostram a construção civil 

participando com o equivalente a 15% do PIB, empregando 13 milhões de pessoas. 

Desse total, a indústria de estruturas metálicas empregou, em 2002, cerca de 40 mil 

trabalhadores, movimentando aproximadamente R$ 2,52 bilhões. A expansão desse 

mercado poderá possibilitar que 70% da produção de aço seja consumido pela 

construção civil. Interessada nesse potencial, a siderúrgica vem desenvolvendo 

trabalhos com o objetivo de incentivar o uso de estruturas metálicas na construção de 

prédios(NEVES,2003). 

 Este trabalho procura mostrar a consumidores, como arquitetos e investidores, 

as qualidades e vantagens que podem ser obtidas com a utilização de estruturas 

metálicas em suas edificações. Para Ibana (2003), a construção em aço proporciona 

várias vantagens em relação a outros tipos de materiais. As mais destacadas 

comumente são: 

- Maior rapidez. A sua produção industrializada permite a redução do tempo 

necessário para a edificação, pois além de possuir uma alta capacidade de 

fabricar peças, as obras de fundações, construções de bases e terraplanagem 

podem ser feitas paralelamente à fabricação. 

- Maior limpeza. Não há entulhos, escoramentos, formas etc. 

- Alta resistência nos diversos estados de tensão. A resistência mecânica 

oferecida pelo aço permite que se vençam grandes vãos com peças de 

menores dimensões e mais leves que os elementos construídos em concreto. 
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- Flexibilidade. Permite que a atual estrutura seja reforçada para atender a uma 

necessidade de aumento de carga. Podem também ser desmontados e 

substituídos com facilidade. 

- Grande segurança. Por se tratar de um material bastante homogêneo, sua 

resistência é bastante definida. 

- Redução na carga das fundações. As estruturas metálicas possuem 

aproximadamente seis vezes menos peso que as estruturas de concreto. 

- Maior Lucratividade do Investimento. Em razão da maior velocidade de giro 

do capital investido e a maior área útil com elementos estruturais de menores 

dimensões. 

- Precisão das peças. Obedecendo a especificações dimensionais é possível 

encomendar todos os acessórios antecipadamente, tais como portas, janelas 

etc. A estrutura totalmente nivelada e aprumada diminui os gastos com 

argamassa e alvenaria e serve de guia para as etapas de construção 

posteriores.  

 

 

3.2.3 – O Meio Macroeconômico e os Fatores Determinantes do Crescimento 

 Para Cardoso (1998), a maioria dos economistas julga que a demanda 

agregada no curto prazo é que determinará o nível do PIB. Os aumentos dos gastos 

do governo e da iniciativa privada em bens nacionais serão os responsáveis pelo 

aumento da produção, do emprego e da renda. 

 Para os gastos privados aumentarem, é necessário que os juros sejam baixos e 

o crédito facilitado. Dessa forma, há uma expansão da indústria, com a compra de 

máquinas e equipamentos e a construção de novas fábricas, aumentando assim a 

produção. Um aumento no volume de produção irá requerer a contratação de novos 

trabalhadores que, por disporem de mais dinheiro, poderão gastar mais em bens de 

consumo. Esse movimento fará com que novos empresários contratem mais 

trabalhadores e o produto se expanda. Igualmente, quando o governo aumenta o seu 

gasto e as exportações crescem, ocorre o aumento do emprego e este gera um 

aumento dos gastos com bens de consumo, levando a mais expansão. 
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 Um período de crescimento pode ser iniciado com o aumento dos 

investimentos públicos, tal como ocorreu nos Estados Unidos, nos anos 30. Os 

investimentos públicos fazem crescer o emprego e a massa de salários. Como 

conseqüência, aumenta o consumo de bens de consumo, puxando o crescimento de 

sua produção. Com o crescimento do PIB e da renda, aumentam também os gastos 

com produtos importados, como por exemplo, novos equipamentos e tecnologias. As 

exportações devem acompanhar o crescimento das importações para que a economia 

não sofra com déficits na balança de pagamentos. 

 Da mesma forma que ocorre expansão decorrente de um aumento da demanda 

agregada, recessões aparecem em conseqüência de sua retração. As recessões no 

Brasil tiveram seu início no setor externo. Com déficits cada vez maiores, nossos 

credores criavam dificuldades para continuar emprestando dinheiro, o que nos 

permitia passar os períodos de expansão com déficits em nossas contas externas. 

Como as importações já não podem ser financiadas, o governo tenta reduzi-las 

cortando gastos e restringindo o crédito. Como conseqüência, os investimentos 

diminuem, reduz-se a demanda agregada, aumentando o desemprego e a recessão se 

instala. Os primeiros setores da economia a sentir os efeitos de uma recessão são a 

indústria de bens de capital e a construção civil, exatamente onde estão os principais 

compradores da indústria de estruturas metálicas. 

 O controle das contas do governo, ou seja, a redução nos investimentos 

públicos, está ligada às imposições do FMI e, conseqüentemente, às necessidades de 

reajustar nosso balanço de pagamentos. A figura 10  apresenta os fatores que levam à 

expansão e à retração da demanda. 

 No primeiro semestre de 2003, o panorama de nossa economia mostra os 

seguintes aspectos: 

- taxa de juros de 26% ao ano; 

- carga tributária de 35%, podendo chegar a 40% do PIB; 

- crédito extremamente dificultado; 

- baixo desempenho das exportações, causado pela concorrência de produtos 

de países mais desenvolvidos tecnologicamente, pelas barreiras protecionistas 

de países do primeiro mundo, principalmente a produtos agrícolas e pela 

recessão que ronda importantes países da Europa e Estados Unidos; 
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- a quase inexistência de investimento do governo, comprometido em manter a 

meta estabelecida de superávit primário com o FMI. 

 

Fatores de expansão da demanda Fatores de retração da demanda 

- Diminuição da carga tributária 

- Aumento dos investimentos do 

governo 

- Crédito facilitado 

- Juros Baixos 

- Aumento das exportações 

- Otimismo e confiança no 

governo 

- Aumento da carga tributária 

- Retirada de subsídios à 

produção e ao consumo 

- Redução dos investimentos do 

governo 

- Restrição ao crédito 

- Altas taxas de juros 

- Recessão internacional e queda 

das nossas importações 

- Desastres naturais  

- Pessimismo e falta de confiança 

no governo 

FIGURA 10 – FATORES DE EXPANSÃO E RETRAÇÃO DA DEMANDA            
Fonte: adaptado de Cardoso(1998) 
 

O panorama não se mostra propício a investimentos em produção. Sem que 

haja uma sinalização de que a economia voltará a crescer, as perspectivas de 

aumento na atividade da indústria de estruturas metálicas não existem. 

Segundo a ABCEM, o crescimento do mercado de estruturas metálicas cresce 

proporcionalmente ao crescimento do PIB. Estudos feitos em anos anteriores 

mostraram que o crescimento é de duas vezes e meia a três vezes o crescimento do 

PIB. 

Fatos anunciados na imprensa em 2003, como por exemplo, a perda da 

liderança de maior PIB da América Latina para o México e a queda do Brasil de 12ª 

economia do mundo para 15º economia, deixam apreensivas as empresas fabricantes 

de estruturas metálicas, que já possuem baixa rentabilidade mesmo em épocas de 

crescimento. 

Outro fator que prejudica o crescimento dessa indústria é o favorecimento 

tributário que as estruturas de concreto recebem em relação às estruturas metálicas. 
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Nesse aspecto, fica evidente a grande diferença de forças entre essas indústrias. 

Segundo a ABCEM, atualmente a indústria de estruturas metálicas enfrenta dois 

grandes problemas: o abastecimento de matéria-prima e os tributos. 

 

 

3.3 – Características Gerais das Empresas 

 Existem no CBCA – Centro Brasileiro da Construção em Aço, 149 empresas 

cadastradas como fabricantes de estruturas metálicas. Nesse universo, encontram-se 

empresas com diversos volumes de produção. Verifica-se na figura 11, que essas 

empresas estão distribuidas em quatro das cinco regiões do país, mais notadamente 

na região sudeste, cuja concentração é de 58%, sendo São Paulo o estado de maior 

concentração do país (35%). 

 

Estado Número de 

Empresas 

% 

Ceará 7 5 

Distrito Federal 2 1 

Espírito Santo 14 9 

Goiás 8 5 

Minas Gerais 7 5 

Pernambuco 1 0,5 

Paraná 13 9 

Rio de Janeiro 13 9 

Rio Grande do Sul 27 18 

Santa Catarina 4 3 

Sergipe 1 0,5 

São Paulo 52 35 

FIGURA 11 -Distribuição das empresas pelo Brasil 

 
 

Além da ABCEM e CBCA, existem outras associações de fabricantes de 

estruturas metálicas, cujas atuações estão mais voltadas a mercados regionais. Entre 

elas encontram-se: AARS(RS) – Associação do Aço do Rio Grande do Sul; 

AMICEM(MG)- Associação Mineira dos Construtores de Estruturas Metálicas.  
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A maioria das empresas associadas à ABCEM é constituída por apenas uma 

Unidade de Negócios. As empresas com mais de uma unidade são de grande porte e 

possuem características bastante distintas de negócios e de mercados-alvo. No 

entanto, ao nível da unidade de negócios, essas empresas competem de forma ampla, 

buscando seus clientes no setor industrial, agrícola, comercial, etc, procurando ser 

líderes em custo, ao mesmo tempo que procuram diferenciar-se dos seus 

concorrentes da mesma forma que as demais empresas da indústria. A pesquisa 

apresentada por Lopes (2001) em seu trabalho também encontrou como objetivo 

estratégico de empresas de estruturas metálicas o aumento na participação de 

mercado, sendo utilizada,  para isso, a estratégia de liderança em custos. 

A terceirização, em diferentes níveis de aplicação, foi uma prática encontrada 

em quase toda a indústria e abrangeu diversas atividades das empresas. Além 

daquelas que há algum tempo têm sido adotadas de uma maneira generalizada por 

todos os segmentos da economia, como a segurança, limpeza e alimentação, a 

terceirização avançou para as atividades de produção, projeto, manutenção e 

expedição.  

Dessa forma, departamentos de projetos foram praticamente extintos das 

organizações, que passaram a contratar esses serviços de empresas muitas vezes 

formadas por ex-funcionários. A terceirização mais radical encontrada foi nas 

atividades de produção, manutenção e expedição, que são desenvolvidas nas próprias 

instalações da empresa contratante. Também foram encontradas terceirizações da 

produção nos departamentos de projetos, ou seja, a produção é encomendada a 

pequenas empresas com instalações próprias, chamando-se mais comumente essa 

operação de subcontratação. 

Algumas empresas, novamente as de maior porte, oferecem produtos 

complementares à estrutura metálica, tais como grades de piso, telhas, steel-decks, 

serviços de concretagem e sistemas de ventilação. Essa estratégia tem como objetivo 

aumentar o valor agregado da encomenda. 

As empresas de maior porte atendem a clientes que compram um grande 

volume de estruturas metálicas e que, nos últimos anos, têm se espalhado por todo o 

território brasileiro, atraídos por incentivos fiscais, oferta de mão-de-obra mais barata 

e menor atuação dos sindicatos em relação aos grandes centros industriais. Isso leva 
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as empresas de estruturas metálicas a criarem infra-estruturas capazes de atender seus 

clientes em todo o território, tanto nas atividades comerciais quanto nas áreas de 

logística e montagem. As pequenas empresas, com uma capacidade menor de 

produção e uma estrutura funcional reduzida, têm melhor atuação junto a clientes que 

compram volumes menores e que atuam no âmbito regional. 

A estrutura metálica pode ser classificada segundo vários critérios. Um deles, 

o mais comumente utilizado nos meios empresariais, classifica-a em leve, média e 

pesada. Este critério leva em conta a relação entre o peso da estrutura e a área da 

edificação. Para se fabricar estruturas pesadas geralmente é necessário ter instalações 

e recursos fabris mais sofisticados do que daqueles necessários à fabricação de 

estruturas leves. Fornecimento de estruturas pesadas envolvem, na maioria das vezes, 

grandes volumes de produção. Portanto as empresas que têm uma infra-estrutura 

superior preferem trabalhar com estruturas pesadas, pois se adaptam melhor ao seu 

perfil.   

Existe uma diversidade na forma como as estratégias são escolhidas pelas 

empresas dessa indústria. Seu processo de formulação e implementação de 

estratégias poder ser classificado em: 

1) Processo explícito e sistematizado. Utilizado por uma empresa de grande 

porte, pertencente a uma das maiores corporações do país; 

2) Processo semi-estruturado. Este processo é encontrado nas empresas de maior 

porte dessa indústria. Consiste na adoção das idéias e anseios do presidente 

ou proprietário da empresa e é transmitido aos funcionários de maneira 

formal ou informal, por meio de reuniões, comunicados e outras ferramentas 

de comunicação. 

3) Não há um processo estruturado. Este é o caso mais encontrado na indústria 

de estruturas metálicas. A adoção de uma estratégia é feita por meio da 

interpretação subjetiva dos gerentes às ações da diretoria da empresa. Cada 

área procura estabelecer os objetivos que julga necessários para desenvolver 

um bom trabalho. 

Registros da ABCEM apontam para 15 empresas com certificação ISO9000, 

mas entende que esse número deve crescer nos próximos anos, já que os 

compradores aumentam, a cada ano seu nível de exigências. 
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A maioria de empresas da indústria de estruturas metálicas, segundo registros 

da ABCEM, possuem capital 100% nacional. Existem algumas associações com 

empresas estrangeiras como, por exemplo, a feita com a Varco Prouden Buldings que 

será comentado a seguir. 

 

 

3.3.1 – Principais Concorrentes 

 Entre as empresas dessa indústria existem sete delas que possuem 

participação de mercado bem acima das demais empresas, apesar de essa 

participação ser insuficiente para afirmar-se que existe o domínio de alguma delas ou 

mesmo de todas sobre o mercado. Esse grupo detém apenas 22% do mercado. No 

entanto, este trabalho, entendendo que estas sete empresas– Alufer, Medabil, Brafer, 

Metasa, ICEC, Codeme e Usiminas Mecânica – podem indicar as tendências dessa 

indústria, passou a pesquisá-las e analisar suas características.  

A Alufer, fundada em 1962, tem uma unidade fabril localizada em Itu (SP), 

ocupando uma área de 44.550 m², sendo 19850 m² de área construída. Seu objetivo 

comercial é fornecer estruturas metálicas de médio e grande porte para diversos 

setores, tais como a indústria automobilística, siderúrgica, alimentícia, química, 

petroquímica, de papel e celulose, mineradora, de bens de capital e obras públicas. 

Fabrica estruturas metálicas para armazéns, edifícios de processo, estruturas 

espaciais e especiais, edifícios industriais, edifícios de múltiplos andares, ginásios, 

hangares, helipontos, passadiços, plataformas, pontes e viadutos, pipe-racks e torres. 

Possui uma moderna linha de produção, com máquinas automatizadas, produzindo 

em 2002 cerca de 10 mil toneladas. Seu objetivo estratégico é manter sua posição no 

mercado, oferecendo produtos com excelente padrão de qualidade, como 

característica responsável pela imagem da empresa no mercado. Segundo 

declarações de seu diretor industrial, Engº. Giuseppe, a empresa procura associar a 

palavra qualidade às estruturas fabricadas pela Alufer, de forma a diferenciar seu 

produto dos demais concorrentes. Não pretende ser líder, muito menos ter o preço 

mais baixo numa luta ampla no mercado. Outro fator que merece a atenção dessa 

empresa é o cumprimento dos prazos acordados. Pode-se então observar que suas 
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ações estão alinhadas com a estratégia de diferenciação e, para alcançar esse 

objetivo, sua estratégia de manufatura prioriza  a qualidade. 

 A Medabil iniciou suas atividades em 1967 como Medabil Construções Ltda, 

em Nova Bassano (RS). Em 1996, associou-se a Varco Prouden Buldings, um dos 

maiores fabricantes de prédios metálicos do mundo, formando, assim, a Medabil 

Varco Prouden S.A.. Atualmente possui uma unidade fabril, coberta, de 15.000m² e 

conta com modernos equipamentos de produção semi-automáticos, automáticos e 

CNC, suportados por sistemas computadorizados que abrangem o processo desde a 

cotação de preços, passando pelo projeto, fabricação e expedição de materiais. Suas 

instalações têm capacidade para produzir 33.000 toneladas anuais entre estruturas 

metálicas e telhas metálicas. Os produtos dessa empresa estão voltados para sistemas 

construtivos aplicados a prédios metálicos tipicamente não-residenciais. A Varco-

Prouden desenvolveu um software de projeto e detalhamento de prédios metálicos 

que, a partir de informações básicas como comprimento, largura, pé direito, 

modulação interpórticos e cargas aplicáveis, detalha automaticamente todas as 

estruturas e telhas. Seus objetivos comerciais estão voltados para a indústria,  

especialmente a agrícola e, mais recentemente, para o setor comercial (shoppings e 

supermercados). A empresa espera, com isso, aumentar sua participação no mercado 

fabricando edifícios de múltiplos andares. Procura oferecer preços mais baixos que 

seus concorrentes por meio da padronização de peças, com máquinas e ferramentas 

específicas, para a fabricação de cada tipo de peça, obtendo um custo reduzido. Suas 

ações estão voltadas para uma estratégia de liderança em custos, procurando obter 

uma alta produtividade na produção. 

A Brafer iniciou suas atividades em 1976 como escritório de projetos de 

estruturas metálicas, prestando serviços a construtoras, fabricantes e arquitetos. A 

empresa evoluiu passando a prestar serviços de fiscalização e, finalmente, se tornou 

um fabricante. Instalada em Araucária, município próximo a Curitiba, possui uma 

área de 59.000 m², sendo 16.000m² de área coberta. Sua produção média em 2002 foi 

de 2000 toneladas por mês. A empresa possui certificação ISO9001, seu objetivo é 

ser uma empresa versátil, procurando ouvir e atender às necessidades de seus clientes 

para encontrar a solução ideal para cada caso, sem que isso represente um custo 

maior e lhe permita oferecer um preço menor que os concorrentes. Aqui são 



 

 

71 

encontradas ações direcionadas a uma luta ampla pelo mercado, em relação não só a 

um custo menor, o que corresponde à estratégia de liderança em custos, como 

também à diferenciação, tendo, na estratégia de manufatura voltada para a 

flexibilidade, o foco principal. A empresa procura atender a todos os setores da 

engenharia. Além da divisão de estruturas metálicas, a Brafer também conta com a 

Divisão de Galvanização que comporta produzir cerca de 1.000 ton/mês de estruturas 

galvanizadas. 

 A Metasa foi fundada em 30 de Dezembro de 1975, com o nome de 

Metalúrgica Arco Vila S.A. Inicialmente produzia esquadrias metálicas numa área 

coberta de 1.800 m². Em 1979, iniciou sua produção de estruturas metálicas. Com o 

objetivo de expandir as vendas para todo o mercado nacional, inaugurou um 

escritório comercial em Porto Alegre. Em 1982, passou a chamar-se Metasa S.A.. 

Atualmente, possui um parque fabril de 10.000m² instalado em Marau (RS), 

atendendo ao mercado nacional e à América do Sul. Além da atividade fabril, a 

empresa comercializa chapas, tubos e perfis soldados e dobrados para a  região da 

grande Porto Alegre, em outra área de 30.000 m², em Cachoeirinha (RS). A Metasa 

desenvolveu novos produtos em sua linha, tais como fôrmas de concreto, contentores 

para a indústria fumageira, tanque dosadores para asfalto, purificadores de ar e caixas 

d’água. Procurou especializar-se na construção de shopping centers, pavilhões 

industriais e prédios. Atua em todo o mercado nacional e também na América do Sul 

e tem objetivos claros que visam aumentar a sua participação no mercado por meio 

da liderança em custos. Isso se evidencia nos planos de aumento gradativo da 

produção declarados como meta a seus colaboradores. A empresa busca com esse 

aumento da produção melhorar sua economia de escala e obter custos menores. 

 A ICEC possui hoje uma das maiores áreas entre as empresas fabricantes de 

estruturas metálicas, em quatro complexos industriais, localizados em São José do 

Rio Preto (SP), Bady Bassitt (SP), Cariacica (ES) e Mirassol (SP). Esses complexos 

industriais somam mais de 50.000m², com uma área construída de mais de 25.000m². 

Sua produção gira em torno de 2.400 toneladas por mês. Com ampla atuação no 

mercado, tem como objetivo estratégico aumentar sua participação por meio  da 

estratégia de liderança em custos. De todas as empresas pesquisadas, provavelmente 

esta seja a que mais utilizou a prática de terceirização, chegando a formar uma 
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espécie de condomínio dentro de suas fábricas, onde ex-funcionários formaram 

micro-empresas e trabalham nas próprias instalações da ICEC. Atuando ainda para 

ser líder em custo, a empresa, em parceria com a UNESP, tem investido em pesquisa 

de um tipo de perfil que recebe solda em apenas um dos lados, possibilitando, assim, 

um produto com um baixo custo, além de reduzir o tempo de fabricação, deixando 

bastante claro, por meio de suas ações que luta pela liderança do mercado e utiliza, 

para isso, a estratégia de liderança em custos. 

 A Codeme foi fundada em 1980, na cidade de Betim (MG), com uma área de 

34.000m². Possui uma fábrica com alto grau de automação. A fabricação é 

interligada com o projeto, por meio de redes on-line. Esta empresa tem buscado 

oferecer um sistema estrutural completo em aço. Para isso, tem investido em 

tecnologia, por meio de parcerias com universidades brasileiras. O resultado desse 

trabalho tem sido o desenvolvimento de softwares, automação da produção, como o 

SIEPEM (Sistema Integrado de Engenharia e Produção de Estruturas Metálicas). Sua 

produção mensal gira em torno de 1000 toneladas. 

 Seu objetivo estratégico é aumentar a participação no mercado ao mesmo 

tempo que desenvolve um trabalho para implementar o mercado de estruturas 

metálicas, buscando novos clientes, especialmente no segmento de edifícios 

comerciais. 

 A Usiminas Mecânica foi fundada em 1970, com o objetivo de promover a 

utilização do aço no Brasil, nos setores da construção civil e da mecânica. Desde 

então tem fornecido estruturas metálicas para os mais diversos segmentos do 

mercado, como siderurgia, mineração, papel e celulose, hidroeletricidade, petróleo e 

petroquímica, recuperação de peças, recondicionamento de rolos e cilindros para a 

indústria pesada, blanks sob encomenda para a indústria em geral, estruturas para a 

construção civil, perfis metálicos, pontes rodoviárias, ferroviárias e viadutos, além de 

executar montagens industriais eletromecânicas. Como diz a área institucional da 

empresa, a Usiminas Mecânica já nasceu grande. Instalada em Ipatinga (MG), ao 

lado da Usiminas, conta com outras unidades fabris localizadas em Vitória (ES), 

Betim (MG) e Taubaté (SP). 

 A Usiminas Mecânica, no fim de 2001, buscando reforçar sua posição nos 

mercados onde atua, implantou uma nova estrutura organizacional que dividiu a 
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empresa em seis Unidades de Negócios, cada uma delas focando um mercado 

específico. São elas: Equipamentos, Estruturas Metálicas, Blanks, Elementos 

Estruturais para a construção civil, Montagem Industrial, Pontes e Viadutos 

Metálicos. 

 Das seis unidades de negócios da Usiminas Mecânica, aquelas que também 

são desenvolvidas por outras empresas da indústria de estruturas metálicas, são: 

Elementos Estruturais, Ponte e Viadutos Metálicos. A Unidade de Negócios de 

Elementos Estruturais possui uma fábrica em Taubaté, com uma área construída de 

12.201 m² e produz perfis metálicos por eletrofusão a alta freqüência. A vantagem 

desse perfil, chamado de Usilight, é a redução de peso, redução nos custos de 

produção e pronto atendimento dos pedidos. Essa unidade pode produzir até 72.000 

ton/ano. Além disso, a unidade dedica-se a produção de perfis soldados por arco 

submerso e atende às especificações de todas as classes de estruturas metálicas 

navais, off-shore e perfis para estaca. Como são obtidos pelo corte, composição e 

soldagem de chapas de aço, permitem grande variedade de formas e dimensões de 

peças. A Unidade de Negócios de Pontes e Viadutos, que já ocupava uma posição de 

liderança de mercado, passou a investir no mercado internacional, principalmente 

nos Estados Unidos, país que movimentará cerca de US$ 1,5 bilhão nesse segmento 

entre 2003 e 2007. Importantes contratos já foram feitos e outros estão em 

andamento, como, por exemplo, a recuperação da tradicional ponte sobre a baía de 

São Francisco (Bay Bridge), que consumiu nove mil toneladas. Outro importante 

contrato nos Estados Unidos é o Complexo Viário de Virgínia Route-58, onde serão 

construídas 11 pontes. Na Venezuela, será construída uma ponte rodoferroviária com 

3.180 metros e consumirá 20 mil toneladas. 

 No âmbito da qualidade, a Usiminas Mecânica possui várias certificações, 

entre elas ISO9001, ISO14001, AISC, Eletrobrás Termonuclear. 

 A Usiminas Mecânica atua no mercado de estruturas metálicas desde a sua 

fundação, projetando, fabricando e montando estruturas para: a) edifícios e galpões 

industriais; b) shopping centers e garagens; c) estruturas prediais; d) elementos para 

estrutura off-shore.. Sua localização, ao lado de uma siderúrgica, lhe permite um 

rápido acesso à matéria-prima. Essa empresa tem buscado atualização tecnologica, 

utilizando, para isso, um sistema integrado de CAE/CAD/CAPP/CAM e também um 
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sofisticado software de controle(SAP-R3). Possui também laboratórios para ensaios 

destrutivos e não-destrutivos, equipamentos CNC para a fabricação, e os processos 

de soldagem são suportados por especialistas com certificações no Brasil e no 

exterior. Sua produção mensal é de 2.000 ton/mês. 

 Guilherme Muylaerte Antunes, Superintendente da Usiminas Mecânica, 

declarou: "A Usiminas Mecânica tem equipamentos e tecnologia de ponta e conta 

com uma equipe muito capacitada. Estes fatores são determinantes para que possa 

crescer e atuar com grande sucesso no mercado...Estamos disputando um mercado 

altamente competitivo, os desafios são muito grandes, mas tenho a convicção de que, 

com o entrosamento de toda a equipe e a dedicação de cada um dos empregados, 

estes desafios serão plenamente superados". 

 

 

3.4 – Compradores e Seu Comportamento 

 Os compradores da indústria de estruturas metálicas encontram-se em todos 

os setores da economia, mas a grande maioria deles está na área industrial. Como foi 

comentado na seção 3.2.1, quando por volta de 1955 se iniciou um grande 

movimento de industrialização no país, foi preferida a utilização de estruturas 

metálicas para instalar as novas fábricas. Já na construção de edifícios de múltiplos 

andares, a participação da estrutura metálica é praticamente nula. Segundo o Engº 

Márcio Mattoso Guimarães, vice-presidente executivo da Associação Brasileira da 

Construção Metálica, os compradores dessa indústria podem ser classificados como 

tradicionais, pois já se utilizaram desse tipo de construção anteriormente. Para 

Guimarães, a construção civil brasileira, principalmente o setor de edifícios 

comerciais e residenciais, é tradicionalmente voltada para o concreto. 

 Como conseqüência da globalização e da acirrada disputa por mercados, os 

compradores de estrutura metálica têm de lutar por melhores preços, porque dispõem 

de verbas cada vez mais limitadas. Para a ABCEM, em 2002, as empresas da 

indústria apresentaram em média uma ociosidade em sua capacidade instalada de 

cerca de 30%. Essa condição favorece os compradores, dando-lhes maior poder de 

barganha nas negociações. Ainda segundo os estudos da ABCEM, os compradores 
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consideram o item preço o mais importante para a decisão de uma compra, vindo a 

seguir o prazo de entrega e em terceiro lugar a qualidade. 

 Os compradores da indústria de estruturas metálicas têm alto poder de 

barganha, forçando os preços para baixo e exigindo melhor qualidade dos produtos. 

Comumente os compradores de estruturas metálicas jogam as empresas participantes 

dessa indústria, umas contra as outras.  

 As razões para desfrutarem de tanta força nas negociações residem em alguns 

aspectos de mercado e da própria dinâmica da competitividade. Alguns destes 

aspectos são os seguintes: 

- O volume de recursos necessários para instalar uma nova fábrica, ou mesmo 

uma ampliação das instalações existentes, é consideravelmente alto, levando 

os compradores a buscarem preços atrativos; e isto é feito de modo seletivo; 

- Os compradores podem encontrar fornecedores alternativos, visto que o 

número de empresas participantes dessa indústria é grande e existem várias 

empresas em igualdade de condições técnicas para atendê-los; 

- Não existem custos de mudança para os compradores. Não será necessário 

treinar empregados para utilizar o novo produto, pois ele é uma edificação e 

que lhe será entregue já instalada. 

- O efeito da globalização de mercados e a crise econômica pela qual vem 

passando o país nos últimos anos acabaram por reduzir os lucros, o que é um 

grande incentivo para economizar na compra; 

- As estruturas metálicas, na maioria das vezes, não têm influência na 

qualidade do produto dos compradores, e isso os torna muito sensíveis aos 

preços; 

- Os compradores conhecem os preços reais praticados pelo mercado, bem 

como os principais custos envolvidos na fabricação de estruturas metálicas. 

No que diz respeito às exportações, à exceção das empresas fabricantes de 

torres de transmissão e da Unidade de Negócios da Usiminas Mecânica que fornece 

pontes e viadutos, as outras empresas praticamente não exportaram suas produções 

em 2002. Houve apenas alguns registros de exportações das empresas do sul do país 

para a América do Sul. 
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3.5 -  Produtos Substitutos  

 O maior concorrente da indústria de estruturas metálicas é a indústria da 

estrutura de concreto. O cimento é usado em 98% das construções brasileiras. No 

primeiro semestre de 2002, o Brasil consumiu 18 milhões de toneladas de cimento, 

sob a forma de pré-fabricados, blocos de concreto, concreto de alto desempenho, 

argamassas, estruturas de concreto, pavimentos, artefatos etc.  

 É possível que o homem, ainda na idade da pedra, já conhecesse uma forma 

de material com propriedades aglomerantes. Ao acenderem fogueiras de pedra 

próximas às pedras de calcário e gesso, parte das pedras descarbonava com a ação do 

fogo, formando um pó que, hidratado pelo sereno da noite, convertia-se novamente 

em pedra. 

 A palavra cimento vem do latim caementu, que dava nome, na Roma antiga, a 

uma espécie de pedra natural de rochedos. As ruínas romanas, as pirâmides egípcias, 

e as muralhas da China mostram que, no século V AC , esses povos já utilizavam 

uma espécie de aglomerantes entre os blocos de pedras na construção de seus 

monumentos. Posteriormente, os gregos e os romanos passaram a utilizar um 

material proveniente da queima de um gesso impuro, composto de calcário calcinado 

e cinzas vulcânicas. Esse cimento era misturado com areia e cacos de telhas, 

formando uma argamassa de grande dureza e que os romanos executavam com o 

cuidado de adensar energicamente, resultando em construções que resistem até os 

dias de hoje (BATTAGIN,2003). 

 Os gregos e romanos guardavam em segredo as fórmulas de seus cimentos 

que, com o declínio de suas civilizações, ficaram perdidas no tempo. Assim, na Idade 

Média houve uma piora na qualidade dos cimentos e esse material praticamente teve 

de ser desenvolvido novamente. 

 Em 1756, os ingleses incumbiram o engenheiro John Smeaton de obter um  

cimento que resistisse à água do mar. Ele conseguiu desenvolver um produto de alta 

resistência por meio de calcinação de calcários moles e argilosos. Em 1818, o francês 

Vicat obteve resultados semelhantes aos de Smeaton, pela mistura de componentes 

argilosos e calcários. Ele é considerado o inventor do cimento artificial. Em 1824, o 

construtor inglês Joseh Aspdin queimou conjuntamente pedras calcário e argila, 

transformando-as num pó fino. Percebeu que obtinha uma mistura que, após secar, 
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tornava-se tão dura quanto as pedras empregadas na construção. A mistura não se 

dissolvia em água e, no mesmo ano, foi patenteada pelo construtor, com o nome de 

cimento Portland, que recebeu esse nome por apresentar cor e propriedades de 

durabilidade e solidez semelhantes às rochas da ilha britânica de Portland 

(BATTAGIN,2003). 

 No Brasil, após algumas tentativas frustradas de produzir o cimento Portland, 

foi inaugurada em 1924 a Companhia Brasileira de Cimento Portland, em Perus (SP), 

cuja construção pode ser considerada um marco na implantação da indústria 

brasileira de cimento. As primeiras toneladas foram produzidas e colocadas no 

mercado, em 1926. Até então, o consumo de cimento no país dependia 

exclusivamente do produto importado. A produção nacional foi gradativamente 

elevada com a implantação de novas fábricas e a participação de produtos 

importados oscilou durante as décadas seguintes, até praticamente desaparecer nos 

dias de hoje. Em 2000, o Brasil produziu cerca de 40 milhões de toneladas de 

cimento Portland(BATTAGIN,2003). 

 A indústria do concreto procura ocupar todos os espaços do mercado, 

oferecendo uma grande variedade de produtos que podem ser aplicados em diferentes 

situações  na construção civil. Medeiros (2003) relaciona oito tipos básicos de 

cimento Portland que estão disponíveis no mercado brasileiro. São eles: 

- Cimento Portland Comum (CPI);  

- Cimento Portland Composto (CPII);  

- Cimento Portland de Alto-Forno (CPIII);  

- Cimento Portland Pozolânico (CPIV);  

- Cimento Portland de Alta Resistência Inicial (CP V – ARI); 

-  Cimento Portland Resistente a Sulfatos (RS); 

- Cimento Portland de Baixo Calor de Hidratação (BC); 

- Cimento Portland Branco (CPB). 

Um produto da indústria de estruturas de concreto e que muito se aproxima da 

estrutura metálica, são os pré-fabricados. Este segmento de mercado movimenta, no 

Brasil, cerca de  R$ 4 bilhões, com uma produção aproximada de cinco milhões de 

metros cúbicos por ano. Segundo estudos do Sindicato Nacional da Indústria do 

Cimento (SNIC), no Brasil, somente 4% do total da produção de cimento é destinada 



 

 

78 

a pré-fabricados de concreto. Nos Estados Unidos, esse número sobe para 12% e 

chega a 40% na Dinamarca. A expectativa da Associação Brasileira da Construção 

Industrializada em Concreto (ABCIC) é esse número triplicar em dez anos. “A 

tendência mundial da construção civil é a industrialização, porque ela traz qualidade, 

diminuição do desperdício, baixo custo e velocidade”, segundo o presidente da 

entidade, Milton Moreira Filho. “O sistema de pré-fabricados de concreto exige 

análise prévia de todos os detalhes já na produção das peças. Esse planejamento mais 

objetivo e minucioso reduz muito o desperdício de material. Como os detalhes são 

pensados em conjunto, a montagem também é planejada antes. Por isso a execução é 

rápida e precisa”, comenta Laércio Gil, especialista em pré-fabricados. 

Pode-se encontrar também muitos trabalhos voltados à inovação do concreto 

com o objetivo de tornar esse tipo de produto sempre mais competitivo. Exemplos 

disso são encontrados na apresentação do concreto de alto desempenho (CAD), que 

permite pilares mais finos, garantindo um ganho de espaço de até 10% nas garagens 

e vãos livres mais amplos, além de permitir construções mais altas e com custos 

menores. São comuns as parcerias tecnológicas entre a Associação Brasileira de 

Cimento Portland (ABCP) e a Universidade de São Paulo (USP). 

 

 

3.6 – Novos Entrantes 

 Nos anos 90, seguindo uma estratégia de expansão iniciada nos anos 80 com 

a aquisição de várias empresas nos Estados Unidos e passando, posteriormente, a um 

nível mundial, instalou-se no Brasil uma subsidiária da Butler que foi fundada em 

1901 e hoje é uma das maiores do mundo, possuindo fábricas em 17 países, entre 

eles México, Inglaterra, Hungria, Arábia Saudita, Japão e China. 

 Chegou ao Brasil trazendo em suas estratégias a adoção de novos critérios de 

projeto e fabricação de estruturas metálicas, chamados de sistemas pré-projetados e 

que possuíam a característica de padronizar o tipo de peças utilizadas na fabricação. 

 No entanto, após dois anos de atividade, a Butler resolveu encerrar suas 

atividades no Brasil, por entender que o mercado nacional era pouco rentável e a 

concorrência entre as empresas participantes da indústria “predatória”. 
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 Uma outra corporação que ingressou na indústria de estruturas metálicas foi o 

grupo INEPAR, em 1998, quando adquiriu a FEM do controle acionário da CSN, 

após a privatização da siderúrgica. Transferiu então a fábrica de Volta Redonda (RJ), 

para Araraquara (SP), onde estava montando um grande parque fabril, que abrigava 

as atividades da Nordon, um fabricante tradicional de equipamentos, anteriormente 

instalado em Santo André (SP). 

 O objetivo do grupo era oferecer a seus clientes um pacote completo que 

abrangia desde as instalações prediais até a entrega da fábrica em operação. Mas 

após um curto período, cerca de dois anos, o desempenho dessa unidade não 

apresentou os resultados esperados e a organização decidiu encerrar suas atividades 

referentes à fabricação de estruturas metálicas, mantendo apenas as atividades de 

fabricação de equipamentos. 

 Desde então não se tem visto o movimento de nenhuma empresa de grande 

porte que pretendesse entrar na indústria, apesar da baixa resistência oferecida pelas 

barreiras de entrada e saída. O que tem ocorrido é o fechamento de empresas mais 

antigas, que, por possuírem um endividamento muito alto e serem 

administrativamente falhas, não suportaram o ataque dos concorrentes menores, que 

modernizaram o seu parque fabril, comprando máquinas automáticas, CNC, 

softwares de projeto e desenvolveram uma política comercial bastante agressiva. 

 A entrada de novas empresas nessa indústria, segundo a ABCEM, fica por 

conta de pequenas empresas que visam atender a um mercado regional, estimuladas 

pelas baixas barreiras de entrada. Ainda segundo a ABCEM, um outro fator tem 

contribuído para que apareçam novas empresas. Reestruturações de empresas de 

maior porte e que optaram por terceirizar sua produção, incentivaram a abertura de 

empresas menores formadas por ex-funcionários. 

 Poder-se-ia considerar as importações como empresas entrantes, mas também 

essas não ameaçam a indústria. O baixo preço praticado no Brasil desestimula a 

importação de estruturas metálicas. Não fosse pela completa desarticulação da 

indústria, poderia acontecer justamente o contrário, a exportação da produção 

nacional. 
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3.7 – Fornecedores 

 A principal fornecedora da indústria de estrutura metálica é a industria 

siderúrgica nacional que, foi implantada no Brasil, em 1947, com a entrada em 

operação da CSN, e em 1953, com a Cosipa.(MATA, PINHO & PANONI, 2002) 

 O Brasil é atualmente o oitavo produtor mundial de aço bruto, tendo 

produzido, em 2002, 29,6 milhões de toneladas. A produção de aços planos chegou a 

12 milhões de toneladas. No momento, as maiores siderúrgicas brasileiras são: CSN, 

Cosipa, Usiminas, Açominas, CST, Belgo Mineira e Gerdau que produzem placas, 

blanks de chapas grossas, blankes de laminados a frio e aços longos. 

 Os clientes das siderúrgicas encontram-se em várias indústrias como, por 

exemplo, máquinas industriais, tubos de grandes e pequenos diâmetros, vagões, 

caldeiras, vasos de pressão, reservatórios, perfis médios e pesados, plataformas de 

petróleo, implementos agrícolas, equipamentos rodoviários e ferroviários, indústria 

automobilística, indústria naval e construção civil. 

 A partir dos anos 80, a indústria siderúrgica nacional começou a exportar sua 

produção. Em 2002, principalmente no segundo semestre, as usinas destinaram 

grande parte de sua produção à exportação, pois com a elevação da taxa de câmbio, o 

mercado externo apresentou-se muito mais rentável que o interno. O volume de 

exportação passou de nove milhões de toneladas para 12,7 milhões, um aumento de 

cerca de 40%, vindo a causar um desabastecimento no mercado interno. A 

exportação é grandemente destinada à Ásia com cerca de 80% das exportações, 

restando à América Latina, Estados Unidos e Europa os outros 20%. 

 O principal produto das siderúrgicas consumido pela indústria da estrutura 

metálica é a placa. As placas são laminadas em diversas espessuras que vão desde 

2mm até 200mm. Esse produto é fornecido principalmente pela Usiminas e Cosipa. 

A participação da construção civil nas vendas destas siderúrgicas é a seguinte: 

� Cosipa : 6% 

� Usiminas : 10% 

Pelos números acima expostos, pode-se verificar que a importância da 

indústria da estrutura metálica para as siderúrgicas é relativamente pequena. Embora 

existam grupos nas siderúrgicas que desenvolvem trabalhos para aumentar o uso do 

aço, principalmente em edifícios comerciais de múltiplos andares, o fornecimento de 
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matéria-prima diretamente às empresas é restringido em razão de condições que 

dificilmente podem ser superadas, como, a compra de grandes quantidades feitas 

com programações bastante antecipadas. Pelos mesmos motivos e também pela taxa 

do dólar praticada no segundo semestre de 2002, a importação de matéria-prima 

tornou-se inviável. A alternativa para esses fabricantes foi comprar o aço em 

revendedores com um custo maior, entre 15% e 20%. 

Outro fator que afeta a indústria da estrutura metálica é a fixação de preços 

pelas siderúrgicas. Embora a indústria de estruturas metálicas tenha pequena 

participação no mercado das siderúrgicas, a reciprocidade não é verdadeira. 

Atualmente, o preço do aço corresponde a 50% do custo total da estrutura metálica.  

Ainda no segundo semestre de 2002, houve uma elevação de preços de cerca de 

63%, enquanto a variação do IGPM do mesmo período foi de 28% e a do real em 

relação ao dólar foi de 45%. Apesar da reclamação de entidades representantes da 

indústria de estrutura metálica e também de outras indústrias, as usinas se mostraram 

insensíveis às queixas e ainda planejam para 2003 aumentos de 12,5% para aços 

planos e 15% para aços não-planos. O mercado externo não mostra uma alternativa 

viável de suprimento de matéria-prima, devido às altas taxas de câmbio. 

 

 

 

 

 

3.8 – Análise de Forças e Estratégias Competitivas  

Procurou-se estudar até este ponto como as forças competitivas se relacionam 

nesta indústria e de que forma elas moldam o mercado. Também se procurou, ainda 

que sucintamente, verificar que estratégias as empresas adotam em suas atividades. 

Lembrando o objetivo geral deste trabalho, que é analisar as forças e 

estratégias competitivas na indústria de estruturas metálicas no Brasil, far-se-á agora 

uma análise das informações colhidas, subdividida em quatro itens: (1) análise geral 

da indústria; (2) análise do tipo de mercado; (3) análise dos pontos fortes e fracos da 

indústria; (4) análise das estratégias de manufatura. Todas essas análises procuraram 

traçar um perfil da indústria sob a ótica das estratégias de mercado. 
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3.8.1 – Análise Geral da Indústria 

 As empresas que fazem parte dessa indústria, competem pelos mesmos 

clientes que, assim como os fornecedores, possuem um forte poder de barganha. 

Existe a pressão de um produto substituto: as estruturas de concreto. A rivalidade 

entre as empresas é muito grande e a economia de uma forma geral não apresenta um 

quadro muito animador. Reportando-se às cinco forças competitivas, a única que não 

exerce forte pressão sobre essa indústria é a entrada de novos concorrentes, pelo 

menos por enquanto. A extrema fraqueza da indústria de estruturas metálicas pode 

ser resumida no quadro (figura 12): 

FORÇAS COMPETITIVAS INTENSIDADE 
Rivalidade entre concorrentes 
 

Alta 

Poder de barganha dos compradores 
 

Alta 

Poder de barganha dos fornecedores 
 

Alta 

Ameaça de produtos substitutos 
 

Alta 

Ameaça de novos entrantes 
 

Baixa 

    FIGURA 12  – Intensidade das forças competitivas 
     Fonte: Autor 

 

 

3.8.2 – Análise do Tipo de Mercado 

 Para se encontrar a melhor estratégia para uma empresa, é importante 

conhecer o tipo de indústria que está em estudo. Como visto nas seções anteriores, a 

indústria da estrutura metálica é caracterizada por nenhuma empresa possuir uma 

parcela significativa do mercado, sem poder para influenciar o resultado da indústria. 

As sete maiores empresas, mencionadas na seção 3.2.5, possuem apenas 22% do 

mercado. Individualmente, nenhuma delas detém mais do que 4%. Trata-se, portanto, 

de uma indústria caracteristicamente fragmentada. 

 As principais razões da fragmentação dessa indústria podem ser relacionadas 

como a seguir: 

- As barreiras de entrada são baixas; 
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- Existe pouca economia de escala. O processo de fabricação de estruturas 

metálicas é um processo fundamentalmente de montagem de componentes 

metálicos, possuindo um número grande de empregados, e boa parte desse 

processo é de difícil automatização e estabelecimento de rotinas; 

- Possui um alto custo de transporte. Para um país continental como o nosso, o 

custo de transporte de uma estrutura metálica fabricada em Porto Alegre e 

que deverá ser montada em São Luiz, no Maranhão, é muito representativo; 

- Grande flutuação nos volumes de vendas. Isso significa dizer que a produção 

tem de ser aumentada ou diminuída, impedindo a construção de fábricas com 

capacidade de produção em larga escala, com o emprego de capital e 

operação contínua de suas atividades. Uma organização de menor porte e 

produção mais rápida pode ter vantagem sobre uma outra maior, mesmo que 

esta seja mais eficiente quando operar na sua capacidade máxima. 

 

 

3.8.3 – Análise dos Pontos Fortes e Pontos Fracos da Indústria 

 Cada empresa desta indústria deveria analisar seus pontos fortes, pontos 

fracos, analisar o mercado e posicionar a empresa de forma que suas habilidades 

sejam a melhor defesa contra a competitividade. 

Os pontos fortes desta indústria, atualmente, estão muito ligados ao produto 

que oferecem, ou seja, as vantagens da estrutura metálica em comparação com outras 

estruturas, como, por exemplo, a de concreto. Apenas relembrado o que já foi escrito 

em seções anteriores, tem-se como vantagens: a) velocidade de construção; b) maior 

capacidade em vencer grandes vãos; c) menor carga nas fundações; d) limpeza e 

organização do canteiro de obras; e) flexíbilidade a mudanças de projeto. 

Dentro das possibilidades que a estrutura metálica oferece, as empresas 

procuram competir no mercado, tentando obter vantagens competitivas, mas 

disputando sempre num mercado amplo e numa estratégia que procura ao mesmo 

tempo ser líder em custos e oferecer uma diferenciação ao cliente.  

Um ponto forte da indústria oferecido aos seus compradores é a flexibilidade. 

As empresas pressionadas pela situação macroeconômica buscam clientes em todos 

os segmentos da economia e na maioria das vezes por qualquer tipo de estrutura. Isso 
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exige requisitos necessários para atender às encomendas, como aqueles descritos na 

seção 2.3.2 (ver fig. 6). Dessa forma, as empresas dessa indústria têm de produzir 

tipos de estrutura que não são as mais adequadas às estruturas organizacionais e 

recursos de manufatura que possuem (flexibilidade de novos produtos). Outra 

necessidade desse tipo de situação é o atendimento às datas de entrega combinadas, 

geralmente bastante “apertadas”. Isso significa que será necessário adequar o volume 

de produção (flexibilidade de volume) e planejar a manufatura especificamente para 

determinado pedido, para que as datas de entrega combinadas possam ser cumpridas 

(flexibilidade de entrega). 

Apesar de essa flexibilidade ser um ponto forte das empresas, uma estrutura 

inadequada aos diversos requisitos necessários para atender às exigências dos 

compradores pode resultar numa perda de rentabilidade. Por exemplo, para que a 

empresa atenda o cliente em aspectos relacionados a prazos de entrega, terá de 

recorrer a horas-extras, contratação emergencial de operários, sem tempo necessário 

para uma boa seleção e treinamento, gerando, assim, custos mais elevados e 

conseqüentemente uma rentabilidade menor. 

Os pontos fracos dessa indústria estão relacionados ao seu pequeno poder 

diante de quatro das cinco forças competitivas do mercado.  

A inexistência de barreiras de entrada e saída contribui para que exista um 

grande número de empresas disputando um mercado que não compra o necessário 

para ocupar as fábricas, resultando numa grande rivalidade entre os concorrentes e 

numa pequena rentabilidade. 

Os compradores são bastante informados a respeito da indústria de estruturas 

metálicas e usam desse conhecimento para obter preços menores em suas compras, 

além das razões já citadas em 3.4. Como conseqüência, a rentabilidade dessa 

indústria fica reduzida. 

A indústria de estruturas metálicas não consegue estabelecer condições 

vantajosas com seus principais fornecedores, as usinas siderúrgicas. Ex-companhias 

estatais, hoje privatizadas e praticamente sem concorrência, as siderúrgicas 

estabelecem as condições comerciais que lhe são mais favoráveis, causando uma 

diminuição da rentabilidade dessa indústria. 
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O domínio do concreto na construção civil faz deste substituto da estrutura 

metálica um grande concorrente. Não bastasse a própria rivalidade entre as empresas 

da indústria, há que se lutar também com a estrutura de concreto, o que leva a uma 

baixa rentabilidade.  

 

 

3.8.4 – Análise das Estratégias de Manufatura 

 O processo de produção de estruturas metálicas começa fora da fábrica, ou 

seja, na área de Projetos. Nesta etapa, as necessidades do cliente serão traduzidas em 

termos de produto, passando pelas etapas de concepção, especificação das peças 

(dimensões das secções, tipo de material) e detalhamento. O desenho de 

detalhamento permitirá o início da fabricação. 

Pode-se resumir a fabricação de estruturas metálicas em quatro grandes 

blocos de produção: a Preparação, a Montagem de Fábrica, a Soldagem e a Pintura. 

A Preparação consiste na fabricação de todos os componentes de uma peça. Uma 

coluna, por exemplo, é composta de um perfil soldado, sapata e chapas de ligações, e 

todos os componentes são fabricados a partir de chapas de aço e perfis laminados 

não-planos. Esses componentes, seguem para a etapa seguinte do processo, a 

Montagem de Fábrica. Nesta etapa, por meio de um desenho, são agrupados e a peça 

torna-se montada, estando todos os seus componentes ligados entre si por pontos de 

solda, que na maioria das vezes, não passam de 5 mm de diâmetro, pois a finalidade 

desse ponteamento é somente fixar os componentes em sua posição para que a peça 

possa ser transferida para a área de Soldagem onde as ligações são completadas por 

cordões de solda. Não se completa a soldagem no próprio lugar onde elas foram 

montadas porque o processo de soldagem cria um arco voltaico de alto grau de 

luminosidade, o que impossibilita a presença de alguém trabalhando próximo ao 

soldador sem que se use máscara apropriada, sem falar em outros aspectos como a 

temperatura de trabalho, radiações e respingos. Essas etapas de fabricação são 

realizadas dentro dos galpões e a última, a Pintura é normalmente realizada em 

galpões específicos ou em áreas abertas, nos pátios das empresas. Em muitos casos, a 

pintura é subcontratada, passando a ser realizada em empresas especializadas. 



 

 

86 

 Atualmente, a questão tecnológica vem recebendo maior atenção das 

empresas da indústria de estruturas metálicas. A inovação tecnológica que foi 

encontrada nessa indústria, ainda que num nível pequeno de investimento, está 

voltada para a melhoria do processo produtivo de fabricação, ficando a melhoria da 

qualidade do produto relegada a segundo plano. Provavelmente, isso seja reflexo do 

comportamento dos compradores que consideram o preço o item mais importante e o 

prazo como segundo mais importante, ficando a qualidade em terceiro lugar. Os dois 

primeiros aspectos considerados pelos compradores estão intimamente ligados à 

questão da produtividade do processo.  

No que se refere ao projeto, a prancheta foi substituída pelo computador. 

Inicialmente pelo CAD e, atualmente, por diversos programas com diferentes 

finalidades que vão desde o cálculo até o detalhamento das peças, passando por 

simulações de carga. Partindo-se de uma concepção correta, a qualidade do projeto 

aumenta, despendendo-se um tempo menor entre o início do projeto e o início da 

fabricação e, com isso obtém-se uma redução de custos. A interface do projeto com a 

fabricação é delicada. Tem de haver coerência entre os recursos disponíveis na 

fábrica e o que é projetado. 

 Na fabricação, a etapa de preparação é a que mais se beneficiou com a 

inovação tecnológica. Como é indispensável o uso de máquinas, foi grande a 

modernização dos equipamentos. O processo de fabricação de componentes 

compreende as operações de traçagem, corte, furação, dobra, chanfros, execução de 

recortes. As características dessas atividades permitiram um elevado grau de 

automação das operações. Em todas elas a peça tem de ser posicionada na máquina e 

executar as operações previstas, numa velocidade muito grande, dispensando a 

marcação feita na peça por um operador, já que as coordenadas para a localização do 

ponto onde a máquina deverá operar são dadas de maneira automática, por meio de 

recursos tipo comando numérico. As movimentações necessárias durante a execução 

da operação tanto da peça quanto da máquina também são feitas automaticamente. 

Isso proporciona uma velocidade de operação muito maior àquela obtida, caso a 

movimentação fosse feita pelo manuseio de um operador. Atualmente, todas as 

grandes empresas e muitas médias empresas dessa indústria têm máquinas 

automáticas, semi-automáticas, máquinas com controle numérico (CNC) e até robôs. 
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A grande concorrência entre as empresas tornou imperativa a modernização. Houve 

uma grande redução na utilização de mão-de-obra nessa etapa de fabricação. 

 Ao contrário da etapa anterior, na montagem de fábrica, a automatização é 

bastante complexa. A operação básica dessa etapa é agrupar componentes para que 

formem uma peça. Isso requer um grande trabalho no manuseio das peças, pois elas 

geralmente possuem grandes dimensões, formas geométricas variadas e grandes 

pesos. A automatização de uma operação desse tipo requer padronização de peças, 

para que haja uma repetitividade nos movimentos necessários e, assim, poder 

mecanizá-los. Para automatizar essa etapa, seria necessário montar uma linha de 

produção semelhante àquelas utilizadas pela indústria automobilística, tornando o 

investimento muito alto. Portanto, pode-se dizer que a característica dessa etapa de 

fabricação é predominantemente artesanal. As empresas têm investido em 

treinamento de pessoal, como forma de aumentar a produtividade. Em termos de 

equipamentos, o que se tem disponível no mercado são equipamentos de 

movimentação de carga, item muito importante nessa indústria, conseqüência das 

características das peças fabricadas. 

 A soldagem é a parte que mais envolve tecnologia de processo na fabricação 

de estruturas metálicas, exigindo conhecimentos de metalurgia, eletrônica, mecânica 

e qualidade. Apesar de os primeiros indícios da utilização do processo de soldagem 

remontarem a 4000 AC, a soldagem, na sua forma atual, tem cerca de 100 anos 

(Marques, 1991). Entidades, como a AWS - American Welding Society, têm 

estudado o assunto, principalmente no aspecto operacional. Este é um processo 

considerado como especial (ISO9000), pois só o controle no final da produção não 

assegura a plena qualidade da junta soldada. Para se controlar um processo especial, 

é necessário ter um sistema que garanta todo o processo. Resulta daí a necessidade de 

se pré-qualificar os soldadores e operadores de soldagem, procedimentos de 

soldagem envolvidos. As duas variáveis, soldador e processo, dependem do tipo de 

material a ser soldado, da espessura e do método de soldagem. Diversos tipos de 

juntas soldadas têm sido testados e os resultados desses testes formam um banco de 

dados utilizado e aceito por fabricantes e entidades relacionadas com o tema. Os 

equipamentos desenvolvidos para a execução dos diversos tipos de soldagem, são 

fabricados para atender aos parâmetros requeridos, de acordo com estudos 
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desenvolvidos pelas associações comentadas anteriormente. Atualmente o ponto 

mais importante que se procura obter nesses equipamentos é o aumento da 

velocidade de deposição de material, fazendo com que a produtividade do processo 

aumente.  

 Por fim, a etapa de pintura encerra o processo de fabricação de estruturas 

metálicas. A tecnologia de produção nesse processo está mais voltada para a tinta do 

que para os equipamentos utilizados. Os metais obtidos a partir dos minérios 

extraídos da terra tendem a voltar ao seu estado natural. Transformados em 

equipamentos e estruturas, os metais sem a devida proteção perdem a aparência e 

integridade em razão do que comumente é chamado de corrosão: retorno do material 

ao seu estado de origem, ou seja, retornar ao estado de mais baixa energia. 

Superfícies metálicas devidamente revestidas adquirem proteção segura e resistem à 

ação dos elementos agressivos. A pintura é um processo que cria barreiras de 

proteção, reduzindo ou eliminando o contato de produtos químicos, umidade e 

oxigênio com as superfícies básicas. Essas barreiras variam de espessura, 

composição, desempenho e custo. Porém, antes de se aplicar a tinta, é necessário que 

a superfície que vai recebê-la esteja isenta de óleo, carepas de laminação, oxidações, 

sujeiras e pó. O processo de limpeza da superfície da estrutura metálica é chamado 

de jateamento. O jateamento consiste em submeter a peça a um bombardeio de 

granalhas de aço que, aplicadas sob pressão, eliminam as impurezas da superfície da 

peça. 

 Atualmente tem havido uma grande preocupação dos órgãos governamentais 

responsáveis pelo controle da poluição, para que as aplicações de tintas não 

prejudiquem as condições ambientais. Para atender às exigências desses órgãos, as 

empresas que pintam em suas próprias dependências têm instalado suas seções de 

pintura em galpões especialmente preparados para essa operação. 

Convém ressaltar que existem outros tipos de acabamento aplicados às 

estruturas que não a pintura, como, por exemplo, a galvanização. A galvanização é 

um processo metalúrgico em que a estrutura metálica é imersa num banho de zinco 

fundido. A reação que ocorre quando o aço entra em contato com o zinco forma uma 

camada de liga ferro e zinco nas regiões mais internas do revestimento e zinco puro 

na região mais externa da camada. Esse processo é bastante antigo e se baseia no 
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fenômeno da geração de corrente elétrica que ocorre quando materiais dissimilares 

entram em contato, observado pela primeira vez por Luigi Galvani. O processo 

estabelecido primeiramente na França e na Inglaterra, por volta de 1830, espalhou-se 

pela Alemanha e Estados Unidos 20 anos mais tarde. A proteção que esse processo 

oferece às estruturas reside no fato de que o zinco tem uma velocidade de corrosão 

de somente três a dez por cento em relação ao aço desprotegido exposto a um mesmo 

tipo de atmosfera.  

Um aspecto que vem sendo bastante discutido nos últimos anos é a proteção 

das estruturas metálicas contra o fogo. Altas temperaturas reduzem a resistência 

mecânica e a rigidez dos elementos estruturais promovem expansões térmicas 

diferenciais, podendo levar a estrutura ao colapso. Em tempo, a alta temperatura 

também reduz a resistência de estruturas de concreto. 

As medidas de segurança e proteção contra incêndio podem ser classificadas 

em ativas e passivas. A proteção ativa consiste na existência de meios adequados à 

salvação das pessoas, tais como corredores amplos, hidrantes e portas corta-fogo. 

As medidas passivas visam reduzir a probabilidade de colapso das estruturas 

sempre que ocorra um incêndio severo. Essa probabilidade compreende três 

aspectos: capacidade de resistência da estrutura, sua integridade perante o fogo e sua 

capacidade de isolamento térmico. 

A capacidade de isolamento térmico é obtida por meio da aplicação de uma 

película protetora nas estruturas. Para isso utilizam-se de tintas intumescentes que se 

expandem a partir de 200º C, formando uma espuma rígida que isola eficientemente 

os gases quentes gerados no incêndio. Além das tintas, também são utilizados outros 

materiais como argamassas projetadas, mantas cerâmicas, lã de rocha basáltica e 

gesso acartonado. 

Considerando-se a questão da gestão da qualidade como item pertinente à 

inovação tecnológica, apenas algumas das empresas pesquisadas possuem um 

sistema de gestão efetivamente implantado e reconhecido. Assim, o número de 

certificações da ISO9000 concedidas a essa indústria é inexpressivo. 

 A indústria de estruturas metálicas passou muitos anos sem inovar seus 

produtos e processos. Somente a partir de 1990, com a abertura do mercado 

brasileiro às empresas estrangeiras, houve uma pressão por produtos com preços 
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mais competitivos e maior qualidade. Apesar de não ter ocorrido uma disputa direta 

com empresas fabricantes de estruturas metálicas de outros países, os compradores 

dessa indústria tinham verbas mais reduzidas para comprá-las e exerciam seus 

poderes de barganha para conseguir produtos melhores e mais baratos. As empresas 

da indústria de estruturas que conseguiram enxergar esse panorama mais 

rapidamente iniciaram um trabalho de modernização de seu parque fabril, investiram 

em softwares modernos de projetos, informatizaram suas fábricas e implantaram 

programas de qualidade. Aquelas que não se aperceberam ou não possuíam 

condições financeiras para investir em inovação, encerraram suas atividades ou estão 

em posição pouco favorável no mercado. 

 Mesmo assim, não se verificam investimentos sistemáticos em inovação 

tecnológica. Segundo a ABCEM, poucas empresas têm, em suas estruturas 

organizacionais, departamentos que exerçam as atividades de P&D. Além disso, não 

há em seus orçamentos verbas destinadas a essas atividades. O que pode ser 

constatado é um esforço das empresas, numa determinada ocasião, em atingir um 

patamar que lhes possibilitem alcançar uma produtividade suficiente para serem 

competitivas no mercado. 

 Mas, de qualquer forma, houve uma revalorização da atividade de manufatura 

das empresas, seguindo uma tendência mundial, ainda que tardiamente. 

Anteriormente a manufatura era relegada a segundo plano. As empresas, 

gradativamente, começam a pensar na inovação tecnológica como uma questão 

estratégica de seus negócios. 

 Atualmente algumas das empresas mais representativas da indústria investem 

em sistemas de engenharia que consigam otimizar o projeto à sua fabricação, 

buscando uma padronização das peças. 

Todas as motivações citadas por Marcovitch (1991) no capítulo 2 servem à 

indústria de estruturas metálicas. Elas podem levar a um aumento na rentabilidade 

das empresas melhorando sua competitividade.  
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4 – CONCLUSÕES  

 As informações obtidas nas pesquisas permitem que se chegue a algumas  

conclusões sem, no entanto, poder considerá-las como genéricas, uma vez que foi 

utilizada uma pesquisa exploratória na elaboração do trabalho. Porém, as conclusões 

obtidas podem ser tomadas como reflexos da tendência da indústria de estruturas 

metálicas, no atual panorama das empresas no país. 

 As empresas que fazem parte dessa indústria e que foram pesquisadas, de 

uma forma geral, têm como objetivo aumentar suas participações no mercado. O 

resultado esperado por essas empresas é a possibilidade de operar com uma 

economia de escala maior e, dessa forma, reduzir os custos e  aumentar a 

lucratividade.  

 Para isso a estratégia escolhida pela  maioria das empresas é a liderança em 

custos, ou seja, o mais importante em seus objetivos comerciais é oferecer o menor 

preço da concorrência, ficando relegados a segundo plano a qualidade e o 

atendimento aos prazos. As empresas esperam que, com a oferta de preços menores, 

possam vencer a concorrência e avançar na parcela de participação de mercado. 

Nesse caso, a disputa é acirrada, uma vez que todas as empresas buscam seus clientes 

em todos os segmentos da economia, e o currículo dessas empresas é bastante amplo, 

o que permite encontrar, numa mesma companhia, fornecimentos de estruturas 

metálicas que vão desde passadiços que são relativamente simples até estruturas bem 

mais complexas, como, por exemplo, edifícios de processo para a indústria 

petroquímica. 

 Buscando essa liderança em custos, as empresas da indústria de estruturas 

metálicas entenderam que, utilizando objetivos estratégicos da manufatura, poderiam 

alcançar seus objetivos. A manufatura, então, tem recebido o foco das atenções 

quando se trata de inovações nessa indústria. Mesmo empresas de médio porte já 

contam com máquinas CNC e equipamentos de soldagem MIG e as de maior porte 

contam até com linhas automáticas de produção e novos softwares de projeto 

integrados com as máquinas. Isso demonstra que, depois de muitos anos relegada a 

um segundo plano, a manufatura readquire importância, como fator fundamental para 

um bom desempenho da empresa, tanto para alcançar a produtividade necessária à 
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obtenção de um custo reduzido como para alcançar a qualidade e a velocidade 

desejadas pelos clientes.  

 A área de projetos também tem recebido a atenção das empresas. A utilização 

de softwares que integrem as atividades de projeto e fabricação tem sido 

intensificada. Algumas empresas possuem softwares que integram desde a etapa de 

cotação até a fabricação e, nesses casos, procuram padronizar as peças para que se 

consiga obter maior produtividade. 

 O alto poder de barganha exercido pelos compradores dessa indústria, que 

consideram o preço o item mais importante na decisão de uma compra, conduz as 

empresas fabricantes de estruturas metálicas a uma intensa rivalidade. Mas ao 

mesmo tempo que essas empresas lutam para aumentar sua participação no mercado 

por meio da estratégia de liderança em custos, também sentem a necessidade de 

diferenciar seus produtos dos da concorrência. Por existirem muitas empresas com 

um mesmo nível técnico e capacidade instalada de produção semelhante, buscam-se 

atributos que sejam considerados importantes pelos compradores. Além disso, 

empregam a estratégia de diferenciação em seus negócios. A busca por essa 

diferenciação é feita por meio dos diversos objetivos estratégicos de manufatura. 

 Algumas empresas da indústria têm investido em sistemas de qualidade, 

havendo hoje algumas certificações ISO9000 . É bastante acentuada a preocupação 

dos departamentos comerciais das empresas em divulgar a qualidade de seus 

produtos, principalmente aquelas que possuem algum tipo de certificação. 

 Foram encontradas também estratégias de diferenciação que objetivavam 

dotar essas empresas de flexibilidade, fosse ela de novos produtos, como de volume e 

entregas. 

 Outras empresas procuram diferenciar seus produtos inovando sistemas 

construtivos exclusivos oferecidos aos clientes, como é o caso da Medabil e Codeme. 

Também foram encontradas estratégias que visam agregar valor por meio de serviços 

ou outros produtos que estejam relacionados ao produto principal.  

 Outro objetivo de manufatura encontrado foi o da confiabilidade no prazo de 

entrega. Sendo este o segundo ponto mais apreciado pelos compradores. As empresas 

que trabalham com essa estratégia tentam chamar a atenção para a confiabilidade de 

seus prazos. 
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 Possivelmente, a estratégia de diferenciação venha a ser adotada pelas 

empresas no futuro. Desde que consigam desenvolver estratégias mais adequadas que 

as atuais, haverá possibilidades de obter essa indústria uma maior rentabilidade. No 

entanto, a postura atual da indústria de estruturas metálicas faz com que o 

comprometimento da organização e sua forma de atuar não estejam alinhadas com 

um objetivo principal, comprometendo o seu resultado. Como visto na seção 2.3.2, 

cada uma das estratégias genéricas tem diferentes requisitos para que seja executada 

com sucesso. 

 Praticamente não existe segmentação de mercado na indústria de estruturas 

metálicas, quando se pensa em termos de produto, com exceção das empresas que 

fornecem estruturas para a construção de torres de transmissão de energia e telefonia. 

Mas quando ocorre uma queda nesse segmento de mercado, essas empresas passam a 

disputar o mesmo mercado que as demais.  

 A condição considerada ideal pelas grandes empresas é que obras de pequeno 

porte de clientes não tradicionais, sejam fornecidas por pequenas empresas. No 

entanto, a grande flutuação no volume de vendas causada pelas oscilações, 

conseqüência de várias crises econômicas pelas quais o país tem passado, põe em 

pânico as empresas e isso as tem levado a buscar clientes em todos os segmentos 

(industrial, agrícola, comercial, institucional, de transportes etc.) e também por todos 

os tipos de estruturas metálicas, mesmo aquelas que não sejam ideais para as 

instalações, equipamentos e perfil que possuem. Os currículos das empresas 

participantes dessa indústria apresentam obras em todas as áreas mencionadas. 

 Pode-se identificar algumas tendências de segmentação de mercado por parte 

das empresas de maior porte e que estão tentando diferenciar, o seu produto por meio 

de sistemas de projetos próprios. Nas demais empresas, é possível verificar 

preferências por alguns tipos de estrutura. Algumas empresas preferem estruturas 

simples para galpões; outras, estruturas para edifícios comerciais e industriais, e há 

aqueles que ainda preferem estruturas de grande porte. Estas preferências não 

chegam a caracterizar uma segmentação de mercado, uma vez que, como já dito, as 

empresas procuram clientes em todos os segmentos da economia e por qualquer tipo 

de estrutura. 
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 Pensando-se em termos de região geográfica, é possível encontrar uma 

segmentação de mercado. Empresas de menor porte fornecem seus produtos 

regionalmente, enquanto as de maior porte cobrem todo o país. Os motivos para essa 

segmentação parecem estar relacionados aos custos de logística envolvidos. Para 

atender a clientes em todo o país as empresas necessitam manter uma estrutura 

organizacional que compreenda atividades que vão desde os assuntos comerciais até 

as atividades de montagem das estruturas nas localidades onde serão as futuras 

instalações dos clientes. 

 O cenário macroeconômico desfavorável atinge muito duramente o setor 

industrial do Brasil, justamente onde se encontra o maior e mais tradicional 

comprador de estruturas metálicas. O baixo crescimento do PIB leva a indústria de 

estruturas metálicas a crises e enfraquece sua posição em relação às forças 

competitivas. 

Nesse caso, a indústria é fragmentada por motivos econômicos e sua fraqueza 

não permite que ocorra uma consolidação. Existem formas de lidar com a 

fragmentação. Essas estratégias estão baseadas nas estratégias genéricas da 

diferenciação e enfoque, conforme visto na seção 2.3.2. Há ainda a proposição de um 

modelo de formulação de estratégias competitivas em indústrias fragmentadas. Um 

complemento a esse modelo encontra-se  descrito na seção 2.3.3. 

Possivelmente, como conseqüência da fragmentação do mercado e da forma 

como as empresas têm empregado suas habilidades, recursos, lideranças e estruturas 

organizacionais, essa indústria apresenta uma pequena participação na construção 

civil. As estratégias empregadas pelas empresas estão em desacordo com as teorias 

apresentadas neste trabalho, não sendo adequadas a uma indústria fragmentada. A 

maioria delas busca aumentar sua participação no mercado por meio das estratégias 

de liderança de custos e diferenciação, usadas simultaneamente e isso talvez seja a 

causa de sua baixa rentabilidade. 

A situação de meio-termo, segundo a teoria apresentada neste trabalho, leva 

as empresas dessa indústria a conseguir uma baixa rentabilidade, pois ou elas perdem 

clientes que fazem grandes encomendas e, por isso, querem preços baixos, ou 

reduzem seus preços, diminuindo os lucros para poder competir com as outras 

empresas que também lutam pelo menor preço. Da mesma forma, em relação à 
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estratégia de diferenciação, as empresas não têm uma alta margem de lucro por não 

conseguirem criar um padrão de diferenciação pelo qual o cliente esteja disposto a 

pagar mais nem por escolherem um mercado alvo restrito. 

Outra característica dessa indústria é a intensa rivalidade entre as empresas e 

esse aspecto possivelmente não permite que ela se articule por meio das associações 

de classe para enfrentar uma grande força competitiva de um produto substituto: a 

estrutura de concreto. Como visto na seção 3.2.2, apenas 4% dos edifícios de 

múltiplos andares são construídos com estruturas metálicas. Um aumento nessa 

participação que conseguisse ocupar a disponibilidade atual das fábricas poderia 

modificar a relação de forças entre a indústria e o mercado. 

Nesta pesquisa não se encontrou na indústria estudada uma articulação que 

fosse capaz de lutar contra o “concreto”, contra a força dos fornecedores, 

representada pelas usinas siderúrgicas, para assim, conseguirem novos mercados. 

 Neste trabalho, pode-se constatar, ao longo de toda a pesquisa, a existência 

das forças competitivas atuando na indústria de estruturas metálicas, de acordo com o 

modelo de Porter. Todos os elementos desse modelo puderam ser identificados e suas 

ações analisadas, conforme descrito na seção 3.8. Verificou-se que suas 

características e formas de atuação correspondem exatamente ao descrito por esse 

autor. Dessa forma, pode-se concluir que o modelo de Porter é plenamente adequado 

para analisar a indústria em questão. E já que as forças competitivas estão presentes 

nessa indústria e agem de acordo com o que Porter escreveu, a forma mais adequada 

para enfrentá-las também deve ser a indicada em seu modelo. No entanto, isso não 

foi identificado nas ações estratégicas desenvolvidas pelas empresas. Os 

desajustamentos dessas estratégias trazem como conseqüência uma baixa 

rentabilidade para essa indústria.  

  A quase completa falta de estudos sobre essa indústria sugerem uma 

variedade bastante grande de temas que poderão ser utilizados em trabalhos futuros. 

Podem-se sugerir estudos sobre as causas do baixo consumo de estruturas metálicas 

no Brasil; estudos comparativos com o desenvolvimento da indústria siderúrgica e o 

da indústria do cimento; estudos sobre os processos de formulação de estratégias; 

estudos sobre estratégias competitivas, estratégias de manufatura e processos de 
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implantação de estratégias adotados pelas empresas que fazem parte da indústria de 

estruturas metálicas. 

 Por fim, este trabalho, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento 

da indústria de estruturas metálicas, gostaria de apresentar a opinião do autor sobre o 

assunto. 

 A busca das empresas por um aumento na rentabilidade por meio de uma 

maior participação no mercado e fazendo uso da estratégia de liderança em custos, é 

um erro agravado ainda por ações que buscam diferenciar seus produtos, aplicadas 

simultaneamente à referida estratégia. Melhor seria se cada empresa buscasse uma 

estratégia de diferenciação ou enfoque que se adaptasse ao seu perfil, cultura e 

capacidade tecnológica. Isso reforçaria suas posições em relação às forças 

competitivas. Neste trabalho, há várias citações da literatura que embasam esta 

opinião. Num âmbito mais amplo, é necessário que a indústria, desenvolva 

estratégias voltadas à conquista de mercados que atualmente pertencem a outros tipos 

de estruturas. Aqui a ABCEM poderia desempenhar um importante papel no esforço 

para transformar o enorme mercado potencial brasileiro em realidade.  
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PESQUISA DE CAMPO 
Análise de Forças e Estratégias Competitivas na Indústria de Estruturas Metálicas 

Pesquisado: ABCEM 

 

 

1 – CONCORRENTES DA INDÚSTRIA 

1.1 – Quem são os associados da ABCEM? 

1.2 – Qual é a representatividade da ABCEM na indústria? 

1.3 – Qual foi a produção da indústria nos últimos cinco anos? 

1.4 – Quantas pessoas a indústria emprega? 

1.5 – Qual é o faturamento da indústria? 

1.6 – Qual é a capacidade instalada? 

1.7 – Qual é a previsão para 2003? 

1.8 – Quantas empresas são qualificadas pela ISO9000? 

1.9 – Quanto da produção é exportada? 

1.10 – Qual é o índice de verticalização? 

1.11 – Quais são as idades das empresas que compõem a indústria? 

1.12 – Qual é o índice de automatização? 

1.13 – Existem empresas de capital estrangeiro? 

1.14 – Qual é a distribuição geográfica das empresas? 

1.15 – Quanto da receita bruta foi destinada às atividades de P&D? 

 

 

 

2 – FORNECEDORES 

2.1 – Quantas toneladas as usinas e revendas venderam à indústria em 2002? 

2.2 – Qual a previsão de produção de chapas e perfis para a indústria em 2003? 

2.3 – Importa-se matéria-prima? Quanto? 
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3 – COMPRADORES 

3.1 – Quem são os maiores clientes da indústria? 

3.2 – Quais são os requisitos mais procurados pelos compradores? 

3.3  - Como se comporia o quadro de compradores se os classificássemos em: 

tradicionais, eventuais e novatos? 

 

 

 

4- SUBSTITUTOS 

4.1 – Quem são os concorrentes da indústria de estruturas metálicas? 

4.2 – Quais são as ameaças e as oportunidades oferecidas pela política 

governamental para a indústria? 

 

 

 

5 – ENTRANTES POTENCIAIS 

5.1 – Existe importação de estruturas metálicas? 

5.2- É verificado algum movimento de entrada de alguma grande empresa? 

5.3 – Quantas novas empresas entram para o setor por ano e quais os portes destas 

empresas? 
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