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A construção de um ambiente industrial 
forte deve ser objetivo primordial da ABIFA. 
É de fundamental importância a união dos 
pro�ssionais fundidores, empresas do setor, 
fornecedores e clientes, na busca por 
soluções que fortaleçam toda a nossa 
cadeia produtiva”.

 Afonso Gonzaga
 Presidente da ABIFA
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Com crescimento de quase 12% no 
primeiro trimestre, a indústria brasi-
leira de fundição tem motivos para 

se orgulhar, reafirmando a sua importância no 
progresso do país. O trabalho é árduo, mas as 
linhas de produção tomadas na grande maioria 
das fundições comprovam que vale a pena.

Nos últimos meses, os problemas de desabastecimento de insumos e ma-
térias-primas e os consequentes aumentos dos seus preços têm sido tema 
recorrente entre os nossos associados. Em um primeiro momento, a ne-
cessidade de repasse destes custos foi amplamente discutida (e continua 
sendo), mas acreditamos que se chegou a um consenso com a maioria 
dos clientes.

Foi necessário aprender a dizer Não (à absorção destes custos), com vistas 
ao crescimento sustentável do setor. 

O crescente aumento da mão-de-obra empregada na indústria de fundição 
(a patamares pré-crise de 2016) indica que de fato estamos progredindo 
e confiantes no futuro.

Hoje o cenário aponta para a necessidade de realização de investimentos, 
para se produzir mais. Temos ouvido recorrentemente: “Se tivéssemos o 
dobro de capacidade, teríamos cliente para isso”. E, ao que tudo indica, 
2022 seguirá a mesma toada.

Problemas não deixarão de existir. Lidamos com muitos diariamente e 
outros surgem a cada dia. Aprender com as crises faz parte do processo e 
nós, da indústria de fundição, somos prova viva disso, estamos presentes 
em todas as esferas que fazem essa roda do progresso girar. 

Assim, apoiamos veementemente o: #FeitoNoBrasil #PeloFuturo-
DaIndústria.

Afonso GonzagaAfonso Gonzaga
Presidente da ABIFA/SIFESPPresidente da ABIFA/SIFESP

Indústria de fundição Indústria de fundição 
vive excelente momentovive excelente momento
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Em 2021,
a indústria de fundição
volta a se reunir
no principal evento
do setor da América-Latina

• Automotivo
• Energia 
• Ferroviário 
• Infraestrutura 
• Insumos, Matérias-primas e serviços
• Máquinas, equipamentos e acessórios
• Mineração

A fundição e seus desa�os
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NOTÍCIASNOTÍCIAS

Vista aérea da matriz Schulz S.A.

Com foco no desenvolvimento sustentável Com foco no desenvolvimento sustentável 
da empresa, Schulz S.A. divulga investimentosda empresa, Schulz S.A. divulga investimentos

 de R$ 150 milhões para o exercício 2021 de R$ 150 milhões para o exercício 2021

De acordo com a empresa, 
o aporte anunciado visa 
ampliar o seu portfólio 

de produtos e aumentar a capaci-
dade produtiva da empresa.

Parte dos R$ 150 milhões a serem 
investidos serão destinados à aqui-
sição de máquinas, equipamentos 
e expansão da Schulz Automotiva; 
unidade de negócio que fornece 
globalmente peças, conjuntos e 
subconjuntos montados para veí-
culos comerciais pesados, máqui-
nas agrícolas e equipamentos de 
construção civil. 

Já a Schulz Compressores, fabri-
cante de compressores de ar de pis-
tão e parafuso, concentrará o valor 
aportado no desenvolvimento de 
novos produtos e ampliação de sua 
planta de logística.

A modernização do parque fabril 
contemplará espaço para a fabri-
cação de motores elétricos e uma 
fundição de peças em alumínio. 
Ambas as operações serão designa-
das ao atendimento exclusivamente 
das demandas internas para fabri-
cação de compressores de ar. 

Em 2020, a Schulz aplicou 
R$ 124,2 milhões em suas ope-
rações, com destaque à aquisição 
dois imóveis: um de 12.175 m², 
em terreno de 56.000 m², para a 
central logística da Schulz Auto-
motiva; e outro onde será o fu-
turo parque da Schulz Compres-
sores, com 11.000 m², em um 
terreno de 68.500 m².

Para Ovandi Rosenstock, pre-
sidente da companhia, a evolu-
ção da Schulz está pautada em 
seu plano estratégico, que prevê 

a necessidade de uma prepara-
ção interna para a retomada do 
desenvolvimento econômico do 
país e do acréscimo da demanda 
de clientes dos mercados nacio-
nais e internacionais. 

No último ano, a empresa apre-
sentou aumento de 46% em 
seu lucro líquido e 35,5% no 
Ebitda, quando comparados 
a 2019. Segundo Rosenstock, 
“esses resultados sustentam os 
aportes que serão realizados 
para o desenvolvimento sus-
tentável da organização”. g
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Após confirmar investimentos em 2021, Tupy lidera Após confirmar investimentos em 2021, Tupy lidera 
projeto para desenvolvimento e aplicação projeto para desenvolvimento e aplicação 
tecnológica do laser, além de comemorar tecnológica do laser, além de comemorar 

aprovação do CADE para aquisição da Teksidaprovação do CADE para aquisição da Teksid

A Tupy confirmou à Co-
missão de Valores Mo-
biliários (CVM) o apor-

te de R$ 250 milhões em 2021, 
a serem aplicados na melhoria da 
produtividade da sua planta, para 
atender à demanda mundial da 
fundição. 

De acordo com a empresa, este 
montante é compatível com o pa-
drão de investimentos realizados 
anteriormente pela companhia, 
que nos últimos cinco anos inves-
tiu o equivalente a 4,0% das suas 
receitas líquidas, em média.

Para efeitos comparativos, em 2018 
a Tupy investiu R$ 185 milhões 
(3,8% da receita líquida), enquanto 
em 2019 os recursos para este fim 
somaram R$ 270 milhões (5,2% da 
receita líquida).

Em 2020, os investimentos da em-
presa caíram para R$ 136 milhões, 
o que representou cerca de 3,1% 
da sua receita líquida. A estima-
tiva inicial era de investir outros 
R$ 90 milhões a R$ 100 milhões 
no ano passado, mas estes recur-
sos foram postergados em razão 
da pandemia. 

Empresa lidera projeto 
bilateral entre Brasil e 
República Tcheca
Após confirmar investimentos a 
serem aportados em 2021, a Tupy 
anunciou estar à frente do projeto 
Dolastool – Desenvolvimento e 
Otimização de Plataformas a Laser 
Aditivas, Subtrativas e Transforma-
tivas para a Indústria de Usinagem. 

Trata-se de uma iniciativa bilateral 
entre o Brasil e a República Tcheca, 
que reúne forças da indústria (Tupy, 
Welle Laser e SHM) e três centros 
de pesquisa: Instituto SENAI de 
Inovação em Processamento a La-
ser, HILASE Centre e IT-CAS.

O objetivo é desenvolver e otimizar 
plataformas para o processamen-
to avançado a laser de materiais. 
Segundo Elio Kumoto, gerente 
de projetos da Tupy, “esse inter-
câmbio de expertise entre nossa 
companhia, as demais envolvidas 
no projeto e as instituições de pes-
quisa e desenvolvimento de ambos 
os países nos abre novas possibili-
dades e acelera o desenvolvimen-
to tecnológico a partir da sinergia 
proporcionada”.

O projeto busca desenvolver tec-
nologias subtrativas e transforma-
tivas, como texturização de super-
fície e tratamento técnico a laser, 
para modificar e controlar as pro-
priedades superficiais de peças e 
componentes de alto valor agrega-
do desenvolvidos e fabricados pela 
empresa.

A ideia é também melhorar o de-
sempenho e prolongar a vida útil 
dos componentes, adaptando a 
superfície para atingir os níveis 
necessários de microestrutura, 
propriedades mecânicas, fricção 
e resistência ao desgaste, além de 
avançar o TRL atual desses proces-
sos das escalas 3 a 6, ao compreen-
der as interações básicas entre laser 
e matéria.

Sobre a compra da Teksid
Poucos dias após anunciar estar à 
frente do projeto Dolastool, em 
14 de abril a Tupy informou que 
o Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (CADE) aprovou 
a aquisição do negócio de fundição 
de ferro da Teksid. 

A aprovação da operação foi 
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NOTÍCIASNOTÍCIAS

condicionada à formalização de 
Acordo em Controle de Concen-
trações a ser firmado pelas partes 
(Companhia, Teksid do Brasil Ltda. 
e Fiat Chrysler Automóveis Brasil 
Ltda.), que visa atender às preocu-
pações de natureza concorrencial 
identificadas pelo CADE.

A celebração do Contrato de 
Compra e Venda de Ações (Share 

Purchase Agreement) com a Fiat 
Chrysler Automobiles N.V. (socie-
dade organizada segundo as leis da 
Holanda), para aquisição de 100% 
do negócio de fundição de ferro da 
Teksid, incluindo operações localizadas 
no Brasil, México, Polônia, Portugal e 
China (esta última, joint-venture na 
qual Teksid detém 50% de parti-
cipação), além de escritórios nos 

Estados Unidos e Itália, foi divul-
gada pela companhia em dezembro 
de 2019.

A Tupy ainda informa que ob-
teve as aprovações dos órgãos 
antitruste das competentes ju-
risdições europeias e aguarda as 
aprovações das autoridades es-
tadunidenses e mexicanas para a 
conclusão da aquisição. g

Indústrias Romi registra aumento da carteira de pedidos Indústrias Romi registra aumento da carteira de pedidos 
(+85,5%) e receita operacional líquida (+34,2%) no 1T21(+85,5%) e receita operacional líquida (+34,2%) no 1T21

A Indústrias Romi S.A. 
apresentou receita ope-
racional líquida conso-

lidada de R$ 222,6 milhões no 
primeiro trimestre do ano, o que 
equivale a um crescimento de 
+34,2% em relação ao 1T20. 

Segundo a empresa, com o maior 
volume de faturamento e o contro-
le eficaz dos custos e despesas, o 
EBITDA de janeiro a março apre-
sentou crescimento de +167,0%, 
em comparação ao mesmo período 
do ano anterior.

Ao final do primeiro trimestre, a 
carteira de pedidos total da com-
panhia registrou crescimento de 
+85,5% em relação ao 1T20.

Unidade de Máquinas Romi
Nesta unidade, a receita operacio-
nal líquida do 1T21 apresentou 

crescimento de +59,9% em relação 
ao 1T20, decorrente da retomada 
dos pedidos a partir de junho de 
2020. A expansão da margem ope-
racional nesse mesmo período de 
comparação aumentou +11,9 p.p..

A entrada de pedidos na Unida-
de de Máquinas Romi apresentou 
crescimento de +150,2% no 1T21, 
“reflexo do ambiente favorável aos 
investimentos, da tecnologia dos 
produtos fabricados pela empresa 
e das novas alternativas de negó-
cios, como por exemplo a locação 
de máquinas”.

Unidade de Fundidos e 
Usinados
A Unidade de Fundidos e Usina-
dos da Romi alcançou crescimento 
de +65,2% na receita operacional 
líquida do 1T21, em relação ao 
1T20, com a continuidade nas 

entregas de peças de grande por-
te e retomada dos demais segmen-
tos. A margem operacional apre-
sentou crescimento de +10,6 
p.p., reflexo do maior volume 
de produção e da evolução na 
eficiência operacional.

Em comunicado, a empresa afirma 
que “a entrada de pedidos na Unida-
de de Fundidos e Usinados no 1T21 
apresentou crescimento de +70,1%, 
quando comparada ao mesmo perí-
odo do ano anterior, reflexo das pe-
ças de grande porte para o setor de 
energia e da retomada de todos os 
demais segmentos industriais aten-
didos por essa unidade”.

Unidade Burkhardt+Weber
Nesta unidade, a entrada de pedidos 
no 1T21 atingiu R$ 53,5 milhões; 
crescimento de +165,2%, quan-
do comparada ao 1T20; reflexo da 
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retomada dos negócios, principal-
mente na China.

Nas palavras de Luiz Cassiano R. 
Rosolen, diretor-presidente da Romi, 
“o ano de 2021 continua indicando 
um ambiente favorável para a realiza-
ção de investimentos, conforme ini-
ciado em meados de 2020. Essa re-
cuperação importante no volume 

de negócios pode ser notada na en-
trada de pedidos de Máquinas Romi. 

O atual nível dos juros, assim como 
o patamar cambial, estimulam a in-
dústria nacional e o país em geral a 
alocar uma maior parcela do capi-
tal na economia produtiva, na bus-
ca por uma maior produtividade e 
preservação da competitividade. 

Em 2020, diante dos sinais mais 
concretos dessa retomada, a 
companhia se preparou princi-
palmente em relação aos pedidos 
de matérias-primas e componen-
tes junto à cadeia de suprimen-
tos, o que nos tem permitido 
atender às demandas dos nossos 
clientes”. g

Unidade da Chem-Trend no Brasil.

Chem-Trend Brasil completa Chem-Trend Brasil completa 
35 anos de atuação no país35 anos de atuação no país

Fornecedora de agen-
tes desmoldantes e 
agentes de purga, 

entre outras soluções quí-
micas para a indústria, em 
2021 a Chem-Trend com-
pleta 35 anos no Brasil.

Especificamente para o mer-
cado de fundição, a empresa 
dispõe em seu portfólio de 
uma linha completa de agentes 
desmoldantes, lubrificantes de 
pistão e produtos auxiliares, como 
graxas para pontos quentes, coatings de 
concha, limpadores de molde, fluido 
de água glicol e agente limpador para 
sistemas de resfriamento.

Segundo Patrícia Ajeje, VP e geren-
te-geral da Chem-Trend Hemisfério 
Sul, “a empresa, com laboratório 
de pesquisa e desenvolvimento 
local, é capaz de compreender as 
reais necessidades de seus clientes, 
trabalhando na resposta para os 
desafios do chão de fábrica”.

Quando questionada sobre as estra-
tégias da Chem-Trend para este seg-
mento, Ajeje lembra que a missão da 
companhia “é sustentar a sua posição 
de liderança em mercados tradicio-
nais de atuação, além de desenvolver 
novos negócios de maneira sustentá-
vel e fortalecer a participação da em-
presa no Hemisfério Sul”.

Nesse sentido, a Chem-Trend 
está lançando no Brasil a tecno-
logia HERA™ (High Efficiency 
Release Agent). Trata-se de um 

agente desmoldante de alta 
performance, para o pro-
cesso de fundição a alta 
pressão. 

A empresa também tem pla-
nos de lançamentos futuros, 
a exemplo de um lubrificante 
de pistão mais seguro e com 
maior poder de lubrificação. 
“Sua tecnologia possui alta 
resistência térmica, dimi-

nuindo a geração de chama e fu-
maça durante o processo”, segun-
do explica Ajeje.

Ainda de acordo com ela, “a di-
gitalização é um tema importante 
do nosso planejamento estratégi-
co e já temos diversas iniciativas 
sendo implementadas visando 
fortalecer a conectividade com 
clientes, oferecer melhores servi-
ços e promover e sustentar avan-
ços operacionais”. g



10 FMP, ABRIL 2021 

NOTÍCIASNOTÍCIAS

NOVIDADENOVIDADE

ASK Chemicals apresenta inoculante multifuncional ASK Chemicals apresenta inoculante multifuncional 
para a produção de tubos fundidos centrifugadospara a produção de tubos fundidos centrifugados

centrifugação, o uso de moldes 
metálicos resfriados com água leva 
à formação de carbonetos indese-
jáveis e, como resultado, a um pre-
juízo das propriedades mecânicas 
do produto final e até mesmo à 
fratura dos tubos fundidos. Segun-
do a empresa, o efeito de inocula-
ção particularmente forte do pó de 
molde da ASK Chemicals Metalur-
gy reduz a formação de carbone-
tos e leva à formação da estrutura 
especificada e desejada. g 

A ASK Chemicals de-
senvolveu um inocu-
lante de molde em pó 

multifuncional, destinado espe-
cialmente para as exigências da 
produção de tubos fundidos cen-
trifugados de ferro fundido no-
dular e grafita lamelar. 

Além do efeito de separação efi-
ciente metal/molde, o inoculante 
ASK Chemicals Metalurgy cum-
pre outras características impor-
tantes, estando disponível em 
formulações específicas a pedido 
do cliente. 

Por exemplo, o pó previne ou re-
duz o desgaste nos moldes me-
tálicos resfriados com água. No 
interior do molde, o pó age como 
uma barreira protetora contra o 
sobre aquecimento, que prolon-
ga a vida útil do molde. Se o pó 
de molde for usado com moldes 
desgastados, aumentar a taxa de 
adição pode ajudar a compensar 
as imperfeições, evitar defeitos 

Inoculante multifuncional desenvolvido pela ASK Chemicals.

superficiais no fundido e reduzir 

o retrabalho.

De acordo com a fabricante, o 

excelente efeito de separação do 

pó de molde torna muito mais 

fácil projetar o tubo e evita que 

o molde seja danificado por pe-

ças fundidas emperradas na es-

tripagem. 

Outra característica deste produ-

to é o forte efeito de inoculação 

proporcionado. Na fundição por 



     

ASK Chemicals: campeã mundial de soluções sob medida 
 
Se você deseja estar no pódio no futuro, precisa derrotar os adversários. Uma parceira forte e de confiança lhe aju-
dará a atingir este objetivo. Estamos sempre contigo, oferecendo assistência técnica abrangente que examina seu 
processo completo de produção. Isto abre uma infinidade de novas possibilidades – desde a redução dos custos 
até o aumento da produtividade.

Os especialistas da ASK Chemicals aguardam ansiosamente 
pelo seu contato: 
Tel.: +55-19-3781-1310 
E-mail: info@ask-chemicals.com 
www.ask-chemicals.com/beyondtomorrow

Você está

PRONTO
para deixar seus 
concorrentes 
para trás?

TECNOLOGIA DE FUNDIÇÃO
ALÉM DO AMANHÃ 

Champion_BR.indd   1 4/6/2017   11:23:56 AM
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Segundo publicado pela CAEF 
– The European Foundry 
Association, o índice de con-

fiança da indústria europeia de fundição 
segue em tendência de recuperação.
O FISI* - Foundry Industry 
Sentiment Indicator apresentou 
alta de 1,0 ponto em março, fe-
chando o primeiro trimestre de 
2021 em 105,3 pontos, o equiva-
lente ao nível pré-crise.
Os principais motivadores desta 
avaliação são as situações atuais das 
fundições de ferro e aço. 
Por outro lado, as fundições de não 
ferrosos estão sofrendo com as incer-
tezas na fabricação internacional de 
veículos, devido a gargalos no forneci-
mento de semicondutores, a exemplo 
do que acontece também no Brasil.

Para os próximos meses, a perspec-
tiva do setor é mais “cética”, princi-
palmente em razão das discussões e 
incertezas quanto ao fornecimento e 
uso de vacinas para conter a pande-
mia da COVID-19 na Europa.

Outro índice tabulado pela CAEF 
é o BCI** - Eurozone Business 
Confidence Indicator, que em mar-
ço voltou a ficar positivo pela pri-
meira vez desde agosto de 2019. O 
índice aumentou pelo décimo mês 
consecutivo, estando em 0,29.

*FISI - European Foundry Industry Sentiment Indicator é um índice que fornece informações sobre o desempenho da indústria 
de fundição europeia. Ele é publicado pela CAEF - The European Foundry Association todos os meses, sendo baseado em 
respostas de pesquisas feitas entre as fundições associadas à entidade, que são convidadas a avaliar a situação atual dos seus 
negócios e expectativas para os próximos seis meses.

**BCI - Business Climate Indicator é um índice publicado pela Comissão Europeia. Ele avalia as condições de desenvolvimento 
do setor manufatureiro na zona do euro a cada mês, valendo-se de cinco parâmetros: tendências de produção, pedidos in-
ternos, pedidos externos, estoques e expectativas de produção. g

Caminhões impulsionam aumento da Caminhões impulsionam aumento da 
produção de autoveículos no primeiro trimestreprodução de autoveículos no primeiro trimestre

A produção de autoveí-
culos no primeiro tri-
mestre do ano ficou em 

597,8 mil unidades, das quais 197 
mil foram fabricadas em março, 
melhor mês do ano. 

De acordo com a ANFAVEA - As-
sociação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores, o desem-

MERCADOMERCADO

Indústria de fundição europeia retoma confiança no 1T21Indústria de fundição europeia retoma confiança no 1T21
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penho do setor foi +2% superior 
ao do primeiro trimestre de 2020, 
em grande parte em razão dos óti-
mos resultados de caminhões e co-
merciais leves. 

Caminhões
Em março último, foram produzi-
dos 12,5 mil caminhões, o que re-
presenta alta de +5,7% em relação 
a fevereiro e de +48,4% sobre mar-
ço de 2020. 

Na comparação interanual dos 
primeiros trimestres, a produção 

este ano foi +33,9% superior à 
de 2020.

Segundo Gustavo Rodrigo Bonini, 
vice-presidente e coordenador da 
Câmara de Pesados da Anfavea, a 
expansão do segmento tem sido 
puxada pelos setores de agronegó-
cio, mineração, construção civil e 
comércio de eletrônicos.

Autoveículos
No caso das vendas de autoveícu-
los, o número de unidades licen-
ciadas (527,9 mil) representa uma 

queda de -5,4% sobre o mesmo pe-
ríodo de 2020. Segundo a entidade, 
o que mais chama a atenção nas 
vendas de janeiro a março de 2021 
é a retração de -23% em relação ao 
último trimestre do ano passado 
– “tradicionalmente, essa queda é 
fica em torno de 15%”. 

Exportações
O melhor resultado no acumulado 
do trimestre foi o das exportações: 
95,8 mil unidades; volume +7,6% 
superior ao dos embarques do iní-
cio de 2020. 

Comparativo do consumo de caminhões e ônibus nos primeiros 
trimestres de 2020 e 2021. Fonte: ANFAVEA.

Comparativo do consumo de veículos nos primeiros trimestres de 
2020 e 2021. Fonte: ANFAVEA. g
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NOTÍCIASNOTÍCIAS

No primeiro trimestre do 
ano, o setor registrou 
receita +28% superior 

à do mesmo período de 2020. Os 
dados apresentados têm como fon-
te a ABIMAQ - Associação Brasi-
leira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos.

Receita interna
O mercado doméstico continua 
sendo responsável pela melhora 
do desempenho em alguns dos 
setores fabricantes de máquinas e 
equipamentos. Em março, o cres-
cimento da receita interna foi de 
+21,7% na comparação com o mês 
de fevereiro de 2021 e de +45,1% 
em relação a março de 2020.
 

Exportações
Com a aceleração do ritmo de vaci-
nação em importantes economias, 

Produção brasileira de aço bruto tem Produção brasileira de aço bruto tem 
aumento de 6,2% no primeiro trimestreaumento de 6,2% no primeiro trimestre

o comércio internacional vem ga-
nhando ritmo e, com ele, as expor-
tações melhoram.

Nos meses de fevereiro e março, 
houve crescimento em relação ao 
mês anterior (+9,8% e +8,5% res-
pectivamente). 

Mantido o atual patamar de vendas 
(US$ 600 milhões/mês), a entida-
de acredita que “teremos um ce-
nário positivo para as exportações 
este ano”.

Importações

Em março, as importações volta-
ram a registrar crescimento, tanto 
na comparação com fevereiro de 
2021 (+29,4%), como março de 
2020 (+21,4%). 

Segundo a ABIMAQ, “esta recupe-

ração na ponta era espera, já que a 
forte queda observada em fevereiro 
estava relacionada, em sua maior 
parte, à base de comparação in-
flada. Ainda que no 1T21 a queda 
nas importações continue elevada 
(-11,6%), os dados de ponta indi-
cam recuperação ao longo dos pró-
ximos meses”. 

Consumo aparente

O aumento das receitas no mer-
cado interno e o forte incremen-
to das importações em março 
foram reflexo do aumento inte-
ranual de +28,5% no consumo 
aparente de máquinas e equipa-
mentos. 

No trimestre, o consumo registrou 
crescimento de +11%, ante +2,4% 
observado em fevereiro. g

No primeiro trimes-
tre de 2021, a pro-
dução brasileira de 

aço bruto ficou em 8,7 milhões 
de toneladas, o que representa 
um aumento de +6,2% frente ao 

mesmo período do ano passado. 

As vendas internas foram de 5,9 
milhões de toneladas (+29%), en-

Indústria de máquinas e equipamentos Indústria de máquinas e equipamentos 
segue trajetória de recuperação em 2021segue trajetória de recuperação em 2021
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quanto o consumo aparente de produtos si-

derúrgicos foi de 6,7 milhões de toneladas 

(+32,8%). 

No tocante ao mês de março, as vendas in-

ternas avançaram +41,9% frente ao apurado 

em março de 2020, atingindo 2,1 milhões de 

toneladas - o melhor desempenho desde ou-

tubro de 2013. 

A indústria brasileira do aço vem de forma re-

corrente aumentando suas vendas ao mercado 

interno, com volumes superiores àqueles veri-

ficados no período pré-pandêmico. 

Segundo o Instituto Aço Brasil, essa demanda 

reflete a retomada dos setores consumidores, 

mas também a formação de estoques defensi-

vos de alguns segmentos em relação à volati-

lidade do mercado, ocasionada pelo boom de 

preços das commodities. 

No caso da indústria do aço, a quase to-

talidade de insumos e matérias-primas e, 

em especial, as essenciais, como minério 

de ferro e sucata, tiveram significativa ele-

vação de preços, com forte impacto nos 

custos de produção. 

O Aço Brasil também divulgou o Indicador 

de Confiança da Indústria do Aço (ICIA) 

referente ao mês de abril. O índice cresceu 

+1,9 ponto frente a março, atingindo 67,4 

pontos. g
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NOTÍCIASNOTÍCIAS

INSUMOS INSUMOS && MATÉRIAS-PRIMAS MATÉRIAS-PRIMAS

Atualmente, 90% 
do total 

processado 
é destinado ao 

mercado interno

MP - DEBUROCRATIZAÇÃOMP - DEBUROCRATIZAÇÃO

Governo lança MP para Governo lança MP para 
modernizar o ambiente de negócios modernizar o ambiente de negócios 

Bolsonaro é modernizar e des-
burocratizar o ambiente de negó-
cios no Brasil, melhorando a po-

sição do país no ranking Doing 
Business, do Banco Mundial. A 
expectativa do governo é que a O objetivo da Medida 

Provisória assinada 
pelo presidente Jair 

Exportações de sucata ferrosa caem no 1T21Exportações de sucata ferrosa caem no 1T21

Segundo dados divulgados 
pela Secretaria de Comér-
cio Exterior (Secex), as 

exportações de sucata ferrosa ca-
íram -69,3% no primeiro trimes-
tre do ano, em decorrência da 
recuperação da demanda interna 
pelo insumo. 

Entre janeiro e março, foram em-
barcadas 64.880 t de sucata, contra 
211.378 t no mesmo período do 
ano passado.

As importações, por outro lado, to-
talizaram 136.273 t, contra 3.380 t 
nos primeiros três primeiros meses 
de 2020. 

A expectativa é que o consumo 
de sucatas de ferro e aço no Brasil 
chegue a 9 milhões de toneladas em 
2021; +12,5% em relação a 2020.

De acordo com o INESFA - Ins-
tituto Nacional das Empresas de 
Sucata de Ferro e Aço, a queda 

das exportações do setor é de-
corrente do incremento do con-
sumo de sucatas metálicas por 
parte das usinas siderúrgicas e 
fundições.

Segundo Clineu Alvarenga, pre-
sidente da entidade, o setor de 
sucata destina, neste momento, 
mais de 90% do total processado 
de materiais ferrosos ao mercado 

interno. “A exportação é alter-
nativa fundamental ao equilíbrio 
e subsistência de toda a cadeia 
da reciclagem, possibilitando a 
comercialização de volumes ex-
cedentes, especialmente em mo-
mentos de crises econômicas, sa-
nitárias e humanitárias, com forte 
retração do consumo interno”.

Ainda de acordo com Alvarenga, 
a repentina retomada na produção 
de bens de capital e de consumo 
levou as usinas siderúrgicas a re-
correrem às importações de sucata, 
para atenderem aos consumido-
res de aço no ritmo demandado. 
“Em tempo recorde, os níveis de 
estoques e segurança de estoques 
de sucatas ferrosas das usinas si-
derúrgicas (aciarias) já retornaram 
à plena normalidade, haja vista a 
imposição de baixas nos preços de 
compra de materiais ferrosos reci-
cláveis”, finaliza. g
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proposta tramite e seja aprova-
da no Congresso Nacional ainda 
este ano.

O documento traz mudanças le-
gislativas para a simplificação de 
abertura de empresas, proteção 
aos investidores minoritários, 
facilitação no comércio exterior 
de bens e serviços e liberação de 
construções de baixo risco, entre 
outros. 

Por meio de dez indicadores dife-
rentes, o Banco Mundial analisa 
o nível de facilidade de se fazer 
negócios em 190 economias do 
mundo. No levantamento mais 
recente, o Brasil ocupava a 124ª 
posição. 

De acordo com o Ministério da 
Economia, a MP deve elevar o 
Brasil entre 18 e 20 posições no 
ranking. O objetivo do governo é 
colocar o Brasil entre os 50 me-
lhores países para se fazer negó-
cios até 2022.

Medidas adotadas

No âmbito da abertura de em-
presas, a MP determina a unifica-
ção de inscrições fiscais federal, 
estadual e municipal no Cadas-
tro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ), “eliminando análises de 
viabilidade - que somente exis-
tem no Brasil – e automatizando 
a checagem de nome empresarial 
em segundos”.

A medida ainda trata da proteção 
aos investidores minoritários, por 
meio da alteração da Lei das S. As 
(Sociedades por Ações), “seguin-
do as boas práticas definidas pelo 
Banco Mundial”. A expectativa 
é que as mudanças aumentem o 
poder de decisão dos acionistas, 
inclusive minoritários, median-
te elevação do prazo de antece-
dência para o envio de informa-
ções para uso nas assembleias; 
aprimoramento dos dispositivos 
relacionados à comunicação; e 
vedação ao acúmulo de funções 
entre o principal dirigente da em-
presa e o presidente do Conselho 
de Administração, entre outras 
medidas.

Sobre o comércio exterior de 
bens e serviços, o texto assegura, 
por exemplo, a disponibilidade 
de guichê único eletrônico aos 
operadores de comércio exterior 
e prevê que quaisquer exigências 
baseadas em características das 
mercadorias sejam impostas so-
mente por meio de lei, “moder-
nizando o sistema de verificação 

de regras de origem não prefe-
renciais”.

Na mesma linha, a MP também 
confere nova regulamentação à 
profissão de Tradutor Público e 
Intérprete Comercial, revogando 
o Decreto nº 13.609, de 1943. “A 
alteração desburocratiza a pro-
fissão ao permitir que tradutores 
atuem em todo país e possam 
realizar seu trabalho em meio 
eletrônico, garantindo maior se-
gurança jurídica à matéria, indis-
pensável ao desenvolvimento do 
comércio exterior e à evolução 
do Brasil em diversos outros in-
dicadores relacionados ao am-
biente de negócios”.

No âmbito da execução de con-
tratos, o governo instituiu o Sis-
tema Integrado de Recuperação 
de Ativos (SIRA), com o objetivo 
de agilizar a cobrança e recupera-
ção de crédito. 

O SIRA será capaz de reunir da-
dos cadastrais, relacionamentos 
e bases patrimoniais de pessoas 
físicas e jurídicas, com a finalida-
de de reduzir o custo de transa-
ção da concessão de crédito por 
meio do aumento da efetividade 
das ações judiciais que envolvam 
a recuperação de créditos públi-
cos ou privados. g
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ÍNDICES SETORIAISÍNDICES SETORIAIS

Indústria de fundição cresce 11,4% no 1T21, Indústria de fundição cresce 11,4% no 1T21, 
com aumento das demandas interna e externacom aumento das demandas interna e externa

Em março, a produção brasileira de fundidos ficou em 217.277 t, +11,4% em relação a fevereiro ime-
diatamente anterior. Com isso, setor registrou alta de +11,4% no primeiro trimestre do ano, ante o 
mesmo período de 2020, com a produção de 595.395 t. Os dados foram compilados pela ABIFA – 

Associação Brasileira de Fundição.

Tab. 1 – Comparação mensal (março/fevereiro 2021) e interanual (jan-mar 21/20) da produção brasileira de fundidos 

Metal Mar/21
(t)

Fev/21
(t)

Mar/Fev 21
(%)

Jan-Mar/21
(t)

Jan-Mar/20
(t)

Jan-Mar 21/20 
(%)

Ferro 175.736 156.214 12,5 477.856 413.690 15,5

Aço 23.003 20.763 10,8 64.009 64.652 (1,0)

Não ferrosos 18.538 18.072 2,6 53.530 56.331 (5,0)

Cobre 2.838 2.804 - 7.418 5.564 33,3

Zinco 98 98 - 294 294 -

Alumínio 15.182 14.751 2,9 44.558 49.213 (9,5)

Magnésio 420 420 - 1.260 1.260 -

Total 217.277 195.049 11,4 595.395 534.673 11,4

Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição

O mercado interno é o principal consumidor dos fundidos brasileiros. No primeiro trimestre, 86% da produção 
nacional foi absorvida internamente (511,7 mil t). Trata-se de um aumento de +9% sobre o 1T20.

As exportações do setor vêm ganhando o peso perdido durante a pandemia, graças à recuperação gradual de 
economias internacionais.

Em março, foram embarcadas 32.661 t de fundidos, o que equivale a uma alta de +20,8% frente a fevereiro/21.

No trimestre, em peso, as exportações totalizaram 83.660 t; +28,4% em relação ao 1T20. 
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Em valores, a comparação interanual das exportações indica um aumento de +18,1%.

Com isso, o número de colaboradores na indústria de fundição segue aumentando, tendo ficado em 59.122 no 
mês de março. Este número é +2,8% superior ao de fevereiro de 2021, e +7,3% superior ao de março de 2020.

Perspectivas 2021
Para o exercício 2021, é mantida a expectativa de aumento da produção de fundidos da ordem de +15% em 
relação a 2020, quando foram fundidos 2,073 milhões t.

Segundo Afonso Gonzaga, presidente da ABIFA, esta estimativa de crescimento é pautada no próprio mercado 
consumidor de fundidos, que tem anunciado a retomada de investimentos paralisados pela pandemia. Este é o 
caso das indústrias automotiva e de bens de capital, atualmente responsáveis por aproximadamente 56% e 12% 
da demanda do setor, respectivamente. g

Tab. 3 – Comparação mensal (março/ fevereiro 2021) e interanual (jan-mar 21/20) das exportações brasileiras de fundidos, 
em valores.

Metal Mar/21
(mil US$ - FOB

Fev/21
(mil US$ - FOB

Mar/Fev 21/20 
(%)

Jan-Mar/21 
(mil US$ - FOB)

Jan-Mar/20
(mil US$ - FOB)

Jan-Mar 21/20 
(%)

Ferro 54.250,7 44.738,1 21,3 137.500,9 119.454,7 15,1

Aço 8.156,2 7.515,4 8,5 22.421,6 16.509,0 35,8

Não ferrosos 1.085,8 1.256,8 (13,6) 3.128,8 2.141,3 46,1

Total 63.492,7 53.510,3 18,7 163.051,3 138.105,0 18,1

Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição

Tab. 2 – Comparação mensal (março/ fevereiro 2021) e interanual (jan-mar 21/20) das exportações brasileiras de fundi-
dos, em peso (t).

Metal Mar/21
(t)

Fev/21
(t)

Mar/Fev 21
(%)

Jan-Mar/21
(t)

Jan-Mar/20
(t)

Jan-Mar 
21/20 (%)

Ferro 29.709 24.394 21,8 75.571 58.576 29,0

Aço 2.483 2.285 8,7 6.947 5.758 20,6

Não ferrosos 469 347 35,1 1.142 799 42,9

Total 32.662 27.026 20,8 83.660 65.133 28,4

Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição
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Com produções tomadas, fundições dos Com produções tomadas, fundições dos 
Estados do PR e SC crescem quase 17% no 1T21Estados do PR e SC crescem quase 17% no 1T21

No último dia 29 de abril, a Reunião Plenária da ABIFA, embora ainda em formato virtual, contem-
plou a Regional do PR/SC, com a participação de fundidores da Região e apresentação de números 
da fundição de ambos os Estados.

Conforme apresentado, no primeiro trimestre de 2021 as fundições de Santa Catarina totalizaram a produção 
de 172.564 t, entre ferro fundido, aço e alumínio, o equivalente a uma alta de +15,2% em relação ao 1T20.

Produção regional de fundidos no Estado de Santa Catarina.
Material 1T/20 1T/21 Variação (%)

Ferro 142.119 163.859 15,3
Aço 5.806 6.525 12,4
Alumínio 1.819 2.180 19,8
Total 149.744 172.564 15,2

No Estado do Paraná, a alta foi ainda superior, de +32,8%, na mesma base de comparação.

Produção regional de fundidos no Estado do Paraná.
Material 1T/20 1T/21 Variação (%)

Ferro 13.021 17.930 37,7
Alumínio 1.779 1.727 (2,9)
Total 14.800 19.657 32,8

Juntas, as fundições de SC e PR produziram 192.221 t, +16,8% ante o primeiro trimestre de 2020.

Como bem pontuou Rangel Eisenhut, gerente da Regional ABIFA PR/SC, estes aumentos de produção confi-
guram, em realidade, crescimento e não recuperação do setor, visto que os efeitos da pandemia somente come-
çaram a ser sentidos no Brasil em abril de 2020.

Entre as fundições participantes da reunião, todas afirmaram que estão com suas produções tomadas, ritmo 
que deve se estender para 2022. E uma fala recorrente, que chama a atenção para esta expansão da indústria de 
fundição é: “Se tivéssemos o dobro de capacidade produtiva, teríamos clientes”.

Como afirmou Afonso Gonzaga, presidente da ABIFA, a fundição está em excelente momento, comprovando 
a importância do setor para o desenvolvimento sustentável do país. g

REUNIÃO PLENÁRIA PR/SCREUNIÃO PLENÁRIA PR/SC
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CURSOS ABIFACURSOS ABIFA

Confira abaixo a agenda de cursos promovidos pela ABIFA, em parceria com o SENAI Unidade Serra e 
a ABAL – Associação Brasileira do Alumínio.

Data Treinamento

17 a 21
de maio Metalurgia e metalografia dos aços carbono e baixa liga

25 e 26 
de maio Princípios da metodologia Lean Manufacturing

7 a 10
de junho Tratamento térmico dos aços fundidos e ferros fundidos ligados

14 a 17
de junho Análise térmica de solidificação na produção dos ferros fundidos cinzentos e nodulares

14 a 18
de junho Dimensionamento de canais e massalotes para peças fundidas vazadas em moldes de areia

22 e 23
de junho Moldagem e macharia pelo processo cold box

28 de junho
a 1 de julho Metalurgia e metalografia das ligas alumínio silício

Inscrições e informações

Grasiele Bendel
Tel.: (54) 3416 7327 | (54) 99694-5841  
E-mail: abifa-rs@abifa.org.br g

ABIFA organiza cursos ABIFA organiza cursos on-lineon-line
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ABIFA lança segunda turma do ABIFA lança segunda turma do 
PGEF - Programa de Gestão Estratégica para FundiçõesPGEF - Programa de Gestão Estratégica para Fundições

Veja como participar e profissionalizar a gestão da sua empresa

Com o objetivo de ca-
pacitar os empresários 
visando à melhora da 

qualidade da gestão na indústria 
de fundição, a ABIFA anunciou a 
segunda turma do curso PGEF – 
Programa de Gestão Estratégica para 
Fundições. 

O público-alvo são empresários e 
dirigentes de indústrias de fundi-
ção, interessados em profissionali-
zar a gestão das suas empresas em 
todas as esferas.

Conteúdo 

O Programa de Gestão Estratégica 
para Fundições é composto por oito 
módulos, ministrados na sede da 
ABIFA, em São Paulo (SP):

■ Gestão estratégica de pessoas e 
arquitetura organizacional (12h)

■ Projeto empresarial e o papel do 
líder (12h)

■ Estratégia de negócios e interna-
cionalização (12h)

■ Sustentabilidade do negócio e 
sucessão (12h)

■ Sistema de gestão – IT (12h)

■ Inteligência de mercado (12h) 

■ Automação de fundições e robo-
tização (12h)

■ Controladoria, orçamento e ge-
renciamento de fluxo de caixa (12h)

O Programa ainda compreende um 
seminário de 8h.

Datas

■ 28 e 29 de maio de 2021

■ 25 e 26 de junho de 2021

■ 30 e 31 de julho de 2021

■ 27 e 28 de agosto de 2021

■ 29 e 30 de outubro de 2021

■ 26 e 27 de novembro de 2021

■ 18 e 19 de fevereiro de 2022

■ 25 e 26 de março de 2022

O seminário acontece em 16 de se-
tembro de 2021.

Investimento

Para participar do curso PGEF 
ABIFA – Programa de Gestão Estra-
tégica para Fundições, associados da 
entidade desembolsam 1 + 12 par-
celas de R$ 990,00, enquanto não 
associados pagam 1 + 12 parcelas 
de R$ 1.590,00.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas em: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSdA0wkRxV6YFhQh9ArlYwZ_l8P

5RIAHETVD0UWxje3d9QPcIQ/

viewform. g



INVESTIMENTO METODOLOGIA

Didática em sala:
conceito, ferramentas
de aplicação e estudos 
de caso 

Carga horária de 12h 
e um Seminário de 8h, 
total 104h

apresenta

PGEF
PROGRAMA DE
GESTÃO ESTRATÉGICA
PARA FUNDIÇÕES

Objetivo: Capacitar os 
empresários para melhorar 

a qualidade da gestão 
com foco no aumento dos 

resultados do negócio.

CONTEÚDO DO PROGRAMA

ENCONTROS SEMANAIS

8 encontros de 12h
(9h presenciais e 3h de materiais e vídeos)
Sexta: 14 às 19h / Sábado: 8h30 às 12h30

1 Seminário de 8h

ABIFA – SP: Av. Paulista
• 28 e 29/05/21 • 25 e 26/06/21 
• 30 e 31/07/21 • 27 e 28/08/21 
• 29 e 30/10/21 • 26 e 27/11/21 
• 18 e 19/02/22 e 25 e 26/03/22

16/09/2021 - Seminário 
9h às 18h

Empresários e Dirigentes
de Indústrias de Fundição.
Empresários e Dirigentes

PÚBLICO-ALVO

ACESSE O QRCODE E FAÇA SUA INSCRIÇÃO

ea
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Manifesto de Transporte de Manifesto de Transporte de 
Resíduos Nacional - EsclarecimentosResíduos Nacional - Esclarecimentos

Em 1º de janeiro de 2021, en-
trou em vigor a obrigatorie-
dade da utilização do MTR 

(Manifesto de Transporte de Resí-
duos) em todo o território nacional, 
pelos geradores de resíduos sólidos.
O MTR é uma ferramenta online, 
sendo autodeclaratório e válido 
em todo o território nacional. Ele 
é emitido pelo Sistema Nacional 
de Informações sobre a Gestão de 
Resíduos Sólidos – SINIR, que é o 
sistema responsável pela coleta, in-
tegração, sistematização e disponi-
bilização de dados de operacionali-
zação e implantação dos planos de 
gerenciamento de resíduos sólidos. 
Informações detalhadas podem ser 
encontradas em: www. mtr.sinir.gov.br.
O MTR é um documento nume-
rado, gerado por meio do SINIR, 
e emitido exclusivamente pelo ge-
rador, que deverá acompanhar o 
transporte do resíduo até a destina-
ção final. O gerador é o responsá-
vel exclusivo por emitir o formulá-
rio do MTR no SINIR, para cada 
remessa de resíduo.
Uma das solicitações do novo siste-
ma é que todos os envolvidos tenham 
seus cadastros realizados no Siste-
ma MTR. As atividades geradoras, 

transportadoras, armazenadoras 
temporárias e destinadoras de resí-
duos transportados devem obriga-
toriamente se cadastrar no MTR. As 
definições de cada uma destas cate-
gorias são discriminadas no arquivo: 
https://www.in.gov.br/web/dou/-/
portaria-n-280-de-29-de-junho-
-de-2020-264244199, Capítulo I.
Caso algum transportador, armazena-
dor temporário ou destinador ainda 
não tenha realizado o seu cadastro, a 
sua indicação no MTR não será possí-
vel. Neste caso, deve-se fazer contato 
com o transportador, armazenador 
temporário e/ou destinador, solicitan-
do o respectivo cadastro no sistema. 
O cadastramento deve ser feito no 
endereço http://mtr.sinir.gov.br.

Fundição
Atentem que a indústria de fundição, 
pelas particularidades dos seus pro-
cessos, enquadra-se tanto nas catego-
rias “Gerador” quanto “Destinador” 
de resíduos sólidos, de modo que, 
neste caso, o cadastro da empresa 
deve considerar ambos os perfis.
Tome por exemplo uma fundição 
que recebe sucata de aço para uso 
em seus processos e também é ge-
radora de areia, que é utilizada no 

processo produtivo na fundição. 
Ao receber a sucata de aço para 
uso na fundição, a empresa fará 
um processamento de reciclagem. 
Logo, seu perfil é de “Destinador”. 
No entanto, ela também é “Gera-
dor”, por gerar areia como resíduo 
de sua linha de produção. 

Estados que possuem sistema 
MTR próprio
Nos Estados em que já se utiliza a 
ferramenta online MTR ou sistema 
com informações compatíveis com 
os requisitos do MTR (São Paulo, 
Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mi-
nas Gerais e Rio Grande do Sul), 
os usuários deverão utilizar apenas 
o sistema estadual se os resíduos 
forem transportados somente den-
tro do Estado, cabendo ao órgão 
ambiental estadual providenciar a 
integração com o SINIR.
No entanto, se os resíduos forem 
transportados com destino, ou no 
Estado que não tenha MTR pró-
prio, será necessário fazer o cadas-
tro no MTR do SINIR.
Informações adicionais podem ser 
acessadas em: https://sinir.gov.br/
component/content/article/66-
-legislacao/483-mtr-esclarecimen-
to-para-os-estados. g

MTR NACIONALMTR NACIONAL
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MP 1045/2021 - Novo Programa Emergencial MP 1045/2021 - Novo Programa Emergencial 
de Manutenção do Emprego e da Rendade Manutenção do Emprego e da Renda

■ Redução proporcional da jorna-
da de trabalho e de salário 

■ Suspensão temporária do contra-
to de trabalho

O programa será custeado com 
recursos da União, sendo de pres-
tação mensal e devido a partir da 
data de início da redução da jorna-
da de trabalho e de salário ou sus-
pensão temporária do contrato de 
trabalho, tendo por requisitos:

■ O empregador informará ao Mi-
nistério da Economia a redução da 
jornada de trabalho e de salário ou a 
suspensão temporária do contrato de 
trabalho no prazo de dez dias conta-
do da data da celebração do acordo.

■ A primeira parcela será paga no 
prazo de 30 dias contado a partir 
da celebração do acordo, desde que 
tenha sido devidamente informada.

■ O Benefício Emergencial será 
pago exclusivamente enquanto du-
rar a redução proporcional da jor-
nada de trabalho e de salário ou a 
suspensão temporária do contrato.

■ Caso o empregador não preste 
a informação do acordo no prazo 
mencionado, ficará responsável 

pelo pagamento da remuneração 
anterior à redução da jornada de 
trabalho e de salário ou da suspen-
são temporária do contrato de tra-
balho do empregado, inclusive dos 
encargos sociais e trabalhistas.

■ O Ministério da Economia ainda 
divulgará as formas de transmissão 
das informações e comunicações 
pelo empregador, concessão e pa-
gamento do Benefício Emergencial 
e interposição de recursos contra 
decisões proferidas a seu respeito.

■ O recebimento do Benefício Emer-
gencial não impedirá a concessão e 
não alterará o valor do seguro-de-
semprego a que o empregado venha 
a ter direito, desde que cumpridos os 
requisitos da Lei 7.998/90.

■ O artigo 6º da MP aborda os 
critérios, valores e exclusões, sen-
do importante frisar que o § 5º do 
referido dispositivo exclui expres-
samente o benefício emergencial 
para o intermitente.

Redução proporcional da 
jornada de trabalho e de salário
Durante 120 dias, o empregador 

MPs - REGRAS TRABALHISTASMPs - REGRAS TRABALHISTAS

Em 28 de abril, o Diário 
Oficial da União publi-
cou a Medida Provisória 

1.045/2021, que institui o Novo 
Programa Emergencial de Manu-
tenção do Emprego e Renda, com 
medidas complementares para o 
enfrentamento das consequências 
da emergência de saúde pública de 
importância internacional decor-
rente do Coronavírus, no âmbito 
das relações de trabalho.

O Programa Emergencial nova-
mente prevê as medidas de paga-
mento de Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego e da 
Renda; redução proporcional de 
jornada de trabalho e salários; e 
suspensão temporária do contrato 
de trabalho.

Benefício Emergencial de 
preservação do emprego e 
da renda
O Benefício Emergencial foi ree-
ditado para as seguintes hipóteses, 
com prazo de 120 dias, que poderá 
ser prorrogado por ato do Poder 
Executivo:
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poderá acordar a redução proporcio-
nal da jornada de trabalho e de sa-
lário de seus empregados, de forma 
setorial, departamental, parcial ou na 
totalidade dos postos de trabalho. 

A redução da jornada de trabalho e 
do salário somente poderá ser feita 
com os seguintes percentuais: 25%; 
50% ou 70%.

Para tanto, devem ser observados 
os seguintes requisitos: 

■ Preservação do valor do salário-hora 
de trabalho.

■ Pactuação, conforme o disposto 
nos art. 11 e 12, por convenção co-
letiva de trabalho, acordo coletivo 
de trabalho ou acordo individu-
al escrito entre o empregador e o 
empregado. Na hipótese de pactu-
ação por acordo individual escrito, 
o encaminhamento da proposta de 
acordo ao empregado deverá ser 
feito com antecedência de no míni-
mo dois dias corridos. 

■ A jornada de trabalho e o salário 
pago anteriormente serão restabe-
lecidos no prazo de dois dias cor-
ridos, contado da data estabelecida 
como termo de encerramento do 
período de redução pactuado ou 
da data da comunicação do empre-
gador, que informe ao empregado 
sobre a eventual antecipação do 
período de redução estabelecido.

■ O termo final do acordo de redu-
ção não poderá ultrapassar o 120º 
dia, a não ser em caso de prorroga-
ção do Programa pelo Poder Exe-
cutivo.

Suspensão temporária do 
contrato de trabalho
Durante o prazo de 120 dias, o 
empregador poderá acordar a sus-
pensão temporária do contrato de 
trabalho de seus empregados, de 
forma setorial, departamental, par-
cial ou na totalidade dos postos de 
trabalho, observando os seguintes 
requisitos: 

■ Poderá ser pactuada por conven-
ção coletiva de trabalho, acordo 
coletivo de trabalho ou acordo in-
dividual escrito entre empregador e 
empregado. Nesta última hipótese, 
a proposta deverá ser encaminhada 
ao empregado com antecedência 
de, no mínimo, dois dias corridos.

■ Durante o período de suspensão 
temporária do contrato de traba-
lho, o trabalhador fará jus a todos 
os benefícios concedidos pelo em-
pregador aos seus empregados, fi-
cando autorizado a recolher para 
o Regime Geral de Previdência 
Social na qualidade de segurado fa-
cultativo.

■ O contrato de trabalho será res-
tabelecido no prazo de dois dias 
corridos, contado da data estabele-
cida como termo de encerramento 
do período de suspensão pactuado 
da data de comunicação do empre-
gador, que informe ao empregado 
a sua decisão de antecipar o fim do 
período de suspensão pactuado.

■ Se durante o período de sus-
pensão temporária do contrato de 
trabalho o empregado mantiver as 
atividades de trabalho, ainda que 

parcialmente, por meio de teletra-
balho, trabalho remoto ou trabalho 
a distância, ficará descaracterizada 
a suspensão temporária do contra-
to de trabalho, e o empregador es-
tará sujeito ao pagamento imediato 
da remuneração e dos encargos so-
ciais referentes a todo o período e 
às penalidades previstas na legisla-
ção, além das sanções previstas em 
convenção ou em acordo coletivo;

■ A empresa que tiver auferido recei-
ta bruta superior a R$ 4.800.000,00 
no ano-calendário de 2019 somente 
poderá suspender o contrato de tra-
balho de seus empregados mediante 
o pagamento de ajuda compensató-
ria mensal no valor de 30% do salá-
rio do empregado.

■ O termo final do acordo de sus-
pensão temporária de contrato de 
trabalho não poderá ultrapassar o 
120º dia, a não ser em caso de pror-
rogação do Programa pelo Poder 
Executivo.

Disposições comuns às medidas 
do novo programa
■ Durante o recebimento do Be-
nefício Emergencial, a empresa po-
derá oferecer ao empregado ajuda 
compensatória mensal, com valor 
definido no próprio acordo ou ne-
gociação coletiva. Este não terá na-
tureza indenizatória, nem servirá de 
base para incidência de imposto de 
renda, contribuição previdenciária 
nem ao FGTS, sendo admitida sua 
exclusão do lucro líquido para fins 
do imposto de renda das empresas 
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tributadas pelo lucro real. Também 
não integrará o salário do emprega-
do para qualquer outro fim.

■ O empregado que receber o Be-
nefício Emergencial em decorrência 
da redução ou suspensão terá ga-
rantia de emprego durante o perío-
do acordado de redução da jornada 
de trabalho e do salário ou de sus-
pensão temporária do contrato de 
trabalho, após o restabelecimento 
da jornada de trabalho e do salário 
ou do encerramento da suspensão 
temporária do contrato de trabalho, 
pelo período equivalente ao acorda-
do para a redução ou suspensão.

■ A dispensa sem justa causa que 
ocorrer durante o período de garan-
tia provisória do emprego sujeitará 
o empregador ao pagamento, além 

das parcelas rescisórias previstas na 
legislação, de indenizações.

■ Os prazos de garantia provisória 
no emprego decorrente dos acor-
dos de redução proporcional de 
jornada e de salário, ou de suspen-
são de contrato de trabalho da lei 
14.020/2020 ficarão suspensos nos 
termos do § 2º do art. 10 da MP 
1.042/2020.

■ Não se aplica a garantia de empre-
go nos casos de pedido de demis-
são, mútuo acordo ou justa causa.

■ As medidas previstas na MP po-
dem ser acordadas por negociação 
coletiva, sendo que a convenção 
coletiva poderá estabelecer redu-
ção de jornada e salário em per-
centuais diversos dos previstos na 
MP1.045/2020.

■ As medidas podem ser implemen-
tadas por meio de acordo individual 
escrito ou negociação coletiva aos 
empregados com salário igual ou in-
ferior a R$ 3.300,00, ou se possuírem 
diploma de nível superior e salário 
igual ou superior a duas vezes o limi-
te máximo dos benefícios do RGPS. 
Fora dessas hipóteses, a implemen-
tação depende de negociação cole-
tiva, salvo para reduções de jornada 
e salário de 25%, quando a redução 
ou suspensão não resultarem em di-
minuição do valor total recebido pelo 
empregado mensalmente.

■ Os acordos individuais poderão 
ser pactuados por meios físicos ou 
eletrônicos, devendo ser comunica-
dos aos sindicatos da categoria em 
dez dias corridos, contados da data 
de sua celebração. g

MP 1046/2021 altera regras trabalhistas, como MP 1046/2021 altera regras trabalhistas, como 
antecipação de férias, teletrabalho e recolhimento do FGTSantecipação de férias, teletrabalho e recolhimento do FGTS

Também em 28 de abril, o 
Diário Oficial da União 
publicou a Medida Pro-

visória 1.046/2021, que altera al-
gumas regras trabalhistas pelo pe-
ríodo de 120 dias. Novamente, o 
objetivo é amenizar os impactos da 
pandemia da COVID-19 no em-
preendedorismo brasileiro. 

Entre os principais pontos do tex-

to, estão a o adiamento do recolhi-
mento do FGTS, antecipação de 
férias e feriados, e normas sobre o 
teletrabalho.

Recolhimento do FGTS
O recolhimento do FGTS pode ser 
suspenso por 120 dias. 

Os valores referentes a abril, maio, 

junho e julho poderão ser parcelados 
em até quatro vezes, a serem pagas a 
partir de setembro, sem multa. 

Férias e feriados antecipados
O empresário poderá antecipar o 
período de férias do funcionário, 
desde que avise com 48 horas de 
antecedência. 
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O período de férias antecipadas 
não poderá ser inferior a cinco dias 
corridos.

As férias antecipadas podem ser 
concedidas mesmo que o traba-
lhador não tenha direito no mo-
mento. 

A prioridade para a antecipação das 
férias deve ser para os trabalhado-
res que pertencem ao grupo de ris-
co do Coronavírus. 

O valor pago pelas férias antecipa-
das poderá ser descontado de ver-
bas rescisórias devidas ao emprega-
do, no caso de pedido de demissão. 

Na hipótese de as férias não terem 

sido pagas, os valores deverão ser 
pagos juntamente com as verbas 
rescisórias devidas.

As empresas poderão dar férias 
coletivas a seus empregados por 
um período de 120 dias, a contar 
de hoje. Os empregados devem ser 
avisados ao menos 48 horas antes, 
por escrito ou por meio eletrônico, 
não havendo necessidade de comu-
nicação prévia a sindicatos nem ao 
Ministério da Economia. 

Os empregadores também po-
derão antecipar feriados federais, 
estaduais, distritais e municipais, 
incluindo os religiosos. Essa ante-
cipação, como as demais medidas, 

deve ser avisada com antecedência 
de 48 horas, com indicação dos 
feriados que estão sendo antecipa-
dos. Os feriados poderão ser utili-
zados para compensação do saldo 
em banco de horas.

Teletrabalho
Por opção do empregador, ele po-
derá alterar o regime de trabalho 
presencial para o teletrabalho.

O retorno ao regime presencial 
poderá ser feito a qualquer mo-
mento, independentemente da 
existência de acordos individuais 
ou coletivos. g

NORMATIZAÇÃONORMATIZAÇÃO

Normas Regulamentadoras - Prazo para Normas Regulamentadoras - Prazo para 
contribuição de revisão é adiadocontribuição de revisão é adiado

A Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho, 
vinculada ao Ministério 

da Economia, prorrogou por 
mais 30 dias o prazo de envio das 
contribuições à “Tomada Pública 
de Subsídios nº 7/21”, para iden-
tificação de possíveis problemas 
regulatórios, alternativas existen-
tes e suas repercussões na revi-
são das seguintes Normas Regu-
lamentadoras (NRs):

■ NR 06 (Equipamento de Prote-
ção Individual)

■ NR 11 (Transporte, Movimenta-
ção, Armazenagem e Manuseio de 
Materiais)

■ NR 33 (Segurança e Saúde nos 
Trabalhos em Espaços Confinados)

■ NR 34 (Condições e Meio Am-
biente de Trabalho na Industria da 
Construção, Reparação e Desmon-
te Naval)

■ NR 35 (Trabalho em Altura).

Caso haja interesse em participar, 
solicitamos que as sugestões sejam 
enviadas para a ABIFA, por meio 
do e-mail wgutierres@abifa.org.br, 
até o dia 14/05/2021, para que 
possamos enviá-las à FIESP – Fe-
deração das Indústrias do Estado 
de São Paulo e, assim, serem con-
solidadas e encaminhadas ao go-
verno pela entidade. g
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A FENAF acontece simultaneamente ao CONAF – Congresso 
ABIFA de Fundição, entre os dias 14 e 17 de setembro de 2021, 
no Pro Magno Centro de Eventos.

O local já foi palco da FENAF 2019, agradando à maioria dos exposito-
res e visitantes, seja pela facilidade de acesso, estacionamento e moderni-
dades do pavilhão.

Os principais players do setor de fundição já garantiram o seu espaço na feira, cujo espaço comercializado ultra-
passa os 50%.

CONAF / FENAF 2021CONAF / FENAF 2021

Para garantir o estande da sua empresa na FENAF 2021, contate a Monica Rios, diretora da Global Events, 
empresa responsável pela comercialização e patrocínios da feira. Os seus dados são: 
monica@globalevents1959.com | tel. (+55 11) 3073-1020 / 9 4088-2006.

O CONAF 2021 – Congresso ABIFA de Fundição, terá como 
tema central: A Fundição e seus Desafios, abordando temas como:

■ Fundição de ferro, aços e metais não ferrosos
■ Fundição de precisão (microfusão)
■ Gestão de empresas
■ A indústria de fundição competitiva frente ao mercado internacional
■ Sustentabilidade
■ Inovação
■ Interação da cadeia produtiva do setor: fornecedores X fundição X consumidores
■ Demais temas correlatos

A partir desta edição, as palestras internacionais poderão ser transmitidas on-line, diretamente ao auditório do 
Congresso. Já as nacionais serão “presenciais”.
Em breve a grade do evento e inscrições estarão disponíveis.
Para informações atualizadas, acesse: www.fenaf.com.br.

CONAF/FENAF 2021 – Congresso ABIFA de Fundição / Feira Latino-Americana de Fundição
Data: 14 a 17 de setembro de 2021
Local: Pro Magno Centro de Eventos, Av. Profª Ida Kolb, 513, São Paulo (SP) 
www.fenaf.com.br g
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Pedro Cruz, diretor regional da ABIFA 
Interior de SP.

Regionais da ABIFA aproximam fundições pelo paísRegionais da ABIFA aproximam fundições pelo país

Nesta edição, Pedro Cruz, diretor regional ABIFA no Interior de São Paulo, e Rangel Eisenhut, 
gerente da Regional ABIFA PR/SC, nos falam sobre a atuação da Associação Brasileira de 

Fundição nestas regiões altamente industrializadas, polos da indústria de fundição no país.

Como foi a sua trajetória no setor de fundição, até se tornar diretor regional 
da ABIFA no interior de São Paulo?

Cruz: Sempre trabalhei no setor metal mecânico em Piracicaba (SP). 
Em 1985, após a aposentadoria do meu pai, assumi a diretoria financeira 
da FEMAQ – Fundição, Engenharia e Máquinas Ltda. Na gestão do 
presidente José Aoad Raya (1995 a 2001), fui convidado a participar da 
diretoria da ABIFA. Quando Devanir Brichesi (2007 a 2013) assumiu a 
presidência da ABIFA, foram implementadas as diretorias regionais da 
entidade e eu fiquei com o cargo de diretor regional para o Interior do 
Estado de São Paulo.

Qual a sua atuação como diretor regional da ABIFA? 

Cruz: A Regional tem como missão ser um canal de aproximação entre as fundições da Região e a diretoria 
central da ABIFA em São Paulo. Quando há alguma necessidade, as fundições nos procuram e orientamos na 
busca de soluções. Na área atendida nesta Reginal, que contempla cidades como Limeira, Rio Claro, Santa Bárbara 
D’ Oeste, Americana, Araras, Eng. Coelho, Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Itapira, há mais de 70 fundições, de 
portes pequeno a grande.

A Comissão do Aço se reúne na Regional do Interior de São Paulo. Qual a atuação desta comissão? 

Cruz: Esta região é muito importante em fundição de aço, desde a produção de peças pequenas (±1 a 20 kg) 
até 45 t. Nas reuniões da chamada Comissão do Aço, discutimos desde a situação dos insumos, tais como varia-
ção de preços, oferta de matérias-primas, repasse de preços aos clientes das fundições, tendências, situação do 
mercado de cada fundição e perspectivas futuras, sempre com base no desempenho do setor, que é apresentado 
mensalmente nas Reuniões Plenárias da ABIFA. Como a entidade acompanha há muitos anos o INPF – Índice 
Nacional dos Preços de Fundidos e INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, orientamos e auxilia-
mos inclusive na formulação de orçamentos.
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O interior do estado de São Paulo é uma região muito industrializada. Quais são os mercados mais atendidos 
pela fundição nessa Região?

Cruz: Realmente, o interior do Estado de São Paulo é muito industrializado e com alta tecnologia empregada. 
As fundições da Região atendem os mais variados setores da economia. No passado, havia uma predominância 
do segmento sucroalcooleiro, porém hoje o grande destaque é o mercado de máquinas agrícolas, implementos 
rodoviários, autopeças, mineração, siderurgia, injetoras de plástico, bombas para saneamento, energia eólica e 
máquinas para o setor alimentício.

Mensagem para o setor de fundição...

Cruz: Tenho acompanhado os investimentos que estão sendo anunciados por empresas instaladas no Brasil, 
em vários setores. A fundição é o início da cadeia produtiva de muitos segmentos da economia. Sem ela, não há 
progresso. O agronegócio, por exemplo, impulsiona o Brasil. Mas ele mesmo é impulsionado pelos segmentos 
de caminhões e máquinas agrícolas, que por sua vez não existem sem a fundição. Acredito que o Brasil tem 
tudo para sair na frente em desenvolvimento e crescimento no pós-pandemia. E, mais uma vez, a fundição fará 
parte desta retomada.

Como foi a sua trajetória no setor de fundição, até se tornar gerente-regional 
da ABIFA PR/SC?

Eisenhut: A minha vida profissional no setor de fundição começou em 
1969, mesmo ano de fundação da ABIFA. Na Fundição Tupy, onde tra-
balhei por 39 anos, tive a oportunidade de exercer funções diversas, de 
auxiliar de escritório no departamento comercial a gerente de logística. 
Neste período, acompanhei grandes transformações na empresa, desde a 
implantação de novas unidades, até a transição de gestão da companhia 
na década de 90, de familiar (família Schmidt) para profissional. Em abril 
de 2008, após a minha saída da Tupy, recebi o convite de Mário Kruger, 
diretor regional na época, e do Roberto João de Deus, atual diretor-execu-
tivo, para gerenciar a Regional da Abifa nos Estados do PR e SC.

Qual a sua atuação como diretor regional da ABIFA? 

Eisenhut: A minha principal função como gerente regional é representar a entidade junto aos seus associa-
dos, objetivando atender às suas necessidades. Organizar e promover cursos, seminários e workshops com 
especialistas, visando à qualificação profissional do setor é parte importante do trabalho, assim como apoiar 
e monitorar os grupos de trabalhos ou Comissões. Nesse sentido, destaco a CEMP, COINFU e Comissão de 
Suprimentos, que se reúnem bimensalmente na sede da Regional da ABIFA em Joinville (SC) mas, em virtude 
da pandemia, estão sendo realizadas virtualmente.

Rangel Eisenhut, gerente da Regional 
ABIFA PR/SC.



33FMP, ABRIL 2021

A CEMP - Comissão de Estudos de Matérias-Primas é a mais antiga conduzida pela ABIFA, com mais de 40 
anos de existência. 

Eisenhut: A CEMP foi criada em 1977, com o objetivo de proporcionar o intercâmbio de informações técnicas 
com as empresas do setor de fundição, por meio da avaliação de métodos, especificações e desenvolvimentos 
específicos, além da elaboração de procedimentos padronizados relativos a programas de qualidade assegurada 
a serem desenvolvidos e mantidos entre fundições, laboratórios e fornecedores. 

E do que se trata a COINFU - Comissão Intermunicipal de Fundição? 

Eisenhut: A COINFU foi criada em 1997, estando subdividida nos grupos de Moldagem/Macharia, Fusão e 
Não Ferrosos. A finalidade desta Comissão é desenvolver os conhecimentos individuais e em grupo, estimulan-
do o esforço conjunto das pessoas, visando ao bem-estar econômico e social das suas representadas. 

Mais recentes, temos a Comissão de Estudo do ABNT/CB-059 – Fundição. 

Eisenhut: O ABNT/CB 059, instalado em 2007, é o Comitê Brasileiro de Fundição da ABNT - Associação 
Brasileira de Normas Técnicas. Ele foi criado devido à necessidade de um organismo de normalização exclusivo 
para o setor de fundição, estando sob a responsabilidade da ABIFA. O âmbito de atuação do ABNT/CB 059 é 
a normalização no campo da fundição de ferro, aço, não ferrosos, insumos, matérias-primas e resíduos. Neste 
sentido, a CEMP, é responsável pelo estudo das normas vigentes e redação de novas recomendações para o se-
tor de fundição, as quais são enviadas para a ABIFA para os trâmites legais junto à ABNT (avaliação, aprovação 
e posterior publicação).

A Comissão Comercial de Suprimentos também se reúne no escritório da ABIFA em Joinville...

Eisenhut: A Comissão de Suprimentos da Regional PR/SC foi constituída em 2012, tendo como objetivo a 
troca de experiências entre as empresas associadas, visando ao compartilhamento de informações de interesse 
comum, como por exemplo a situação de abastecimentos das principais matérias-primas e insumos, alternativas 
existentes no mercado, soluções para determinados problemas de suprimento, comportamento de preços das 
principais commodities etc.

Mensagem para o setor de fundição...

Eisenhut: Gostaria de enaltecer todos os profissionais que fazem parte deste importante setor de fundição, 
responsável pelo atendimento e abastecimentos dos principais segmentos da nossa economia. O seu esforço e 
dedicação na busca constante de autoconhecimento e aprimoramento são notáveis, sempre visando a capacitar 
as suas empresas no fornecimento de produtos de classe mundial, para atender às exigências cada vez maiores 
dos clientes no Brasil e exterior. g
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LIGASLIGAS

Alumínio (ligas mãe)
CS Metais (R)
Globemetal (RP)
Latasa (P, D)
Lemnos Alumínio (P)
Metais Pequi (D, R)
MIG (RP)
Núcleo Ligas (R)
Rima (P)
Sulina (P)

Alumínio (ligas)
Comil Cover Sand (D)
CS Metais (R)
Globemetal (RP)
Latasa (P, D)
Lemnos Alumínio (P)
Metais Capixaba (P)
Metais Pequi (P, D)
MIG (RP)
Núcleo Ligas (R)
Riber Sid (D)
Rima (P)
Sulina (P)
Tuiuti Metais (P)

Alumínio (lingote)
CS Metais (R)
Globemetal (RP)
Latasa (P, D)
Lemnos Alumínio (P)
Metais Capixaba (P)
Metais Pequi (P, D)
MIG (RP)
Núcleo Ligas (R)
RM Máquinas (RP)
Sulina (R)
Tuiuti Metais (P)

Briquetes de metais não ferrosos 
(à exceção do alumínio)
CS Metais (R)
Globemetal (RP)
Höganäs (P)
Lemnos Alumínio (P)
Ligas Gerais (P)
MIG (R)
Núcleo Ligas (R)
VAR Insumos  (R)

Chumbo (ligas)
Agrati do Brasil (P)

Comercial Cometa (D)
Globemetal (RP)
Metais Pequi (D, R)
Núcleo Ligas (R)
RVAZ (RP)
Sulina (P)
Super Ligas (P)
VAR Insumos (R)

Cobre (ligas)
Bronze Metal (P, D, R, RP)
Comercial Cometa (D)
Comil Cover Sand (R)
CS Metais (R)
Globemetal (RP)
Latasa (R)
Lemnos Alumínio (D)
Metais Pequi (D, R)
MIG (RP)
Núcleo Ligas (R)
RVAZ (RP)

Estanho (ligas)
Comercial Cometa (D)
CS Metais (R)

Levantamento reúne fornecedores de ligas e Levantamento reúne fornecedores de ligas e 
equipamentos para a fundição de metais não ferrososequipamentos para a fundição de metais não ferrosos

Confira a nova edição do Guia ABIFA de Fornecedores para Fundição de Metais 
Não Ferrosos – Ligas & Equipamentos. Para esta pesquisa foram enviados 

questionários eletrônicos a 193 empresas. As respostas de 65 delas estão relacionadas 
a seguir, de acordo com o seu portfólio, respeitando a seguinte legenda: P (Produtor); D 

(Distribuidor); R (Revendedor) e RP (Representante). 
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GDCX
Máquina de Moldagem de Alumínio por Gravidade

GDCX

Produção de fundidos de qualidade. 

Alimentação suave do metal líquido.

Menor tempo para troca de matriz.

Grande redução no consumo de energia.

Substitui várias máquinas de moldagem manual

Atende a NR-12

Agora fabricada
no Brasil !

Máquina de Moldar sem caixa 
e com sistema de AERAÇÃO

Máquina de Moldar sem caixa: 90/100 moldes/hora, 
sem colocação de macho.

Tamanhos de molde  :
- 500 x 400 x 180/180 mm
- 450 x 350 x 150/150 mm

Embarque montada. Requer apenas alimentação 
elétrica, pneumática e de areia.

Não requer fundação.

Redução no prazo de entrega do equipamento e das 
peças de reposição.

Reduza custos ‘‘sem por 
a mão no bolso’’!!!
Entre em contato e faça a sua
simulação do financiamento.

Reduza custos ‘‘sem por 
a mão no bolso’’!!!
Entre em contato e faça a sua
simulação do financiamento.
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Globemetal (RP)
MIG (RP)
Núcleo Ligas (R)
RVAZ (RP)
Sulina (D)
Super Ligas (P)
VAR Insumos (R)

Magnésio (ligas mãe)
Comercial Cometa (D)
Globemetal (RP)
MIG (RP)
Núcleo Ligas (R)
Riber Sid (D)
Rima (P)

Magnésio (ligas)
Comercial Cometa (D)
Globemetal (RP)
Latasa (R)
MIG (RP)

Núcleo Ligas (R)
Riber Sid (D)
Rima (P)

Níquel (liga)
Comercial Cometa (D)
CS Metais (R)
Globemetal (RP)
MIG (RP)
Mirai (R)
Núcleo Ligas (R)
Riber Sid (D)
RVAZ (RP)
VAR Insumos (R)

Titânio (liga)
Comercial Cometa (D)
Comil Cover Sand (D)
CS Metais (R)
Fertiligas (P)
Globemetal (RP)
Mirai (P)

Núcleo Ligas (R)
Riber Sid (D)

Zamac 
Agrati do Brasil (P)
Latasa (D, R)
Metais Pequi (D, R)
Nexa Resources (P)
RM Máquinas (RP)
RVAZ (RP)

Zinco (ligas)
Comercial Cometa (D)
CS Metais (R)
Globemetal (RP)
Latasa (P, D, R)
Metais Pequi (D, R)
MIG (R)
Nexa Resources (P)
Núcleo Ligas (R)
RVAZ (RP)
VAR Insumos (R)

EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS && ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS

Desgaseificação de alumínio - 
Equipamento
Alfa Trend (P)
Amplitherm (P)
Aperfund (R)
Artintech (RP)
Corona Cadinhos (P)
DJ Fornos (P)
Eco Sand (RP)
Foseco (P)
Hikotech (RP)
Indufor (P)
Insertec (R)
MIG (R)
Morgan Advanced Materials (P)
Pyrotek (P)
Ricmar (R)

Fundição a baixa pressão - 
Equipamento
Amplitherm (P)
ATM (P, D, R)
Calende (P)
CMV (P)
Corona Cadinhos (P)
Cruvie (P)
DJ Fornos (P)
Eco Sand (RP)
Euromac América Latina (P)
Hikotech (RP)
Holamaq (P)
Inductotherm (P)
Indufor (P)
Insertec (P)

Irmãos Sanchis (P)
Jung-Hormesa (P)
Maquimport (RP)
Master Fiber (P)
RM Máquinas (P)
Servtherm (P)
Sinto Brasil (RP)

Fundição de alumínio por 
gravidade – Equipamento
Amplitherm (P)
ATM (P, D, R)
Calende (P)
CMV (P)
DJ Fornos (P)
Eco Sand (RP)
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Hikotech (RP)
Holamaq (P)
Inductotherm  (P)
Indufor (P)
Insertec (P)
Jung-Hormesa (P)
Master Fiber (P)
Ricmar (R)
RM Máquinas (P)
Sauder (P)
Sinto Brasil (RP)
Termosupply (P)

Injetora câmara fria
Agrati do Brasil (P)
Bronze Metal (P)
Euromac América Latina (RP)
Maquimport (RP)

RM Máquinas (P)
Triquality (D)

Injetora câmara quente
Agrati do Brasil (P)
Bronze Metal (P)
Corona Cadinhos (P)
Euromac América Latina (RP)
Holamaq (P)
Maquimport (RP)
Triquality (D)

Injetora, camisas e pistão para
Bronze Metal (P)
Cecomatec (P)
Eco Sand (RP)
Euromac América Latina (RP)
RM Máquinas (P)

Panela de vazamento/
transporte de Al líquido
Alfa Trend (P)
Corona Cadinhos (P)
DJ Fornos (P)
Eco Sand (RP)
Eldorado (P)
Euromac América Latina (P)
Foseco (P)
Gazzola (P)
Holamaq (P)
Insertec (P)
JF Machine (P)
Jung-Hormesa (P)
Master Fiber (P)
MIG (RP)
Pyrotek (P)
Sauder (P)
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PRESTADORES DE SERVIÇOSPRESTADORES DE SERVIÇOS

Injetoras

Reforma & Manutenção Modernização

Agrati do Brasil
Anluz
Cecomatec
Enilla
Euromac América Latina
Insertec
JF Machine 
Maquimport
RM Máquinas
Sonarte

Agrati do Brasil
Enilla
Euromac América Latina
Holamaq
JF Machine 
Maquimport
RM Máquinas
Sonarte

Equipamentos de fundição a baixa pressão

Reforma & Manutenção Modernização

Agrati do Brasil
Anluz
Calende
DJ Fornos
Eco Sand 
Enilla
Euromac América Latina
Hikotech
Inductotherm 
Indufor
Insertec
JF Machine 
Master
Master Fiber
MIG
Pyrotek
Sauder
Servtherm

Agrati do Brasil
Calende
DJ Fornos
Enilla
Euromac América Latina
Hikotech
Holamaq
Inductotherm 
Indufor
Insertec
JF Machine 
Master
Master Fiber
Pyrotek
Sauder
Servtherm
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Equipamentos para fundição de Al por gravidade

Reforma & Manutenção Modernização

Agrati do Brasil
Anluz
Calende
DJ Fornos
Eco Sand 
Enilla
Gazzola
Hikotech
Inductotherm 
Indufor
Insertec
JF Machine 
Master
Master Fiber
MIG
Pyrotek
RM Máquinas
Sauder
Termosupply

Agrati do Brasil
Calende
DJ Fornos
Enilla
Gazzola
Hikotech
Holamaq
Inductotherm 
Indufor
Insertec
JF Machine 
Master
Master Fiber
Pyrotek
RM Máquinas
Termosupply
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ENDEREÇOSENDEREÇOS

Agrati do Brasil 
Av. Doutor Gastão Vidigal, 1132
05314-000, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 3518-9198
www.agrati.it

Alfa Trend 
Rua Macassit, 555
13331-370, Indaiatuba (SP)
Tel. (+55 19) 3935-2907
www.alfatrend.com.br

Amplitherm Engenharia e 
Instalações Industriais
Av. Marginal, 495
06708-030, Cotia (SP)
Tel. (+55 11) 4612-1059
www.amplitherm.com.br

Anluz Aquecimento Ind
Rod. Fernão Dias km 87
02283-000, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 2206-9090
www.anluz.com.br

Aperfund
Rua Duilio, 636
05043-020, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 3865-2280 
aperfund@ig.com.br

Artintech Equipamentos 
Rua Emboaçava, 195
03124-010, São Paulo (SP)
Tel. (+55 19) 98138-2274
www.artintech.com.br
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Tel. (+55 31)3389-3801
www.comercialcometa.com.br

Comil Cover Sand 
Rua do Cobre, 151
08586-170, Itaquaquecetuba (SP)
Tel. (+55 11) 2945-4022
www.comilcoversand.com.br

Corona Cadinhos e Refratários
Av. Eldorado, 478
09961-470, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 4061-7789
www.coronacadinhos.com.br

Cruvie Máquinas e 
Equipamentos para Fundição
Rod. Alciony Alfredo Libanio 
1051
88840-000, Urussanga (SC) 
Tel. (+55 48) 3465-2049
vendas@cruvie.com.br

CS Metais 
Rua José Silveira Mello Filho, 320
18132-265, São Roque (SP)
Tel. (+55 11) 4713-2227
www.csmetais.com.br 

DJ Fornos Industriais 
Rua Masato Sakai, 720 
08538-300, Ferraz de Vasconcelos 
(SP)
Tel. (+55 11) 99689-2478
www.djfornos.com.br

Eco Sand 
Estrada Municipal Albano Bacega 
STZ 152, 274
14173-020, Sertãozinho (SP)
Tel. (+55 16) 3945-2255 
www.ecosand.com.br

Eldorado Máquinas e 
Equipamentos
Rua Graciosa, 1501
89207-101, Joinville (SC)
Tel. (+55 47) 98838-1311 
www.eldorado.ind.br

Enilla 
Rua Elvira de Bortole ,65 A
02246-000, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 2239-2676
www.enilaequipamentos.com.br

Euromac América Latina 
Equipamentos para Fundição 
Rod. SC-108, km 19.7, S/Nº
89270-000, Guaramirim (SC)
Tel. (+55 47) 4101-1800
www.euromac-srl.it/pt-br/

Fertiligas
Rua Outro Preto, 655
30180-140, Sabará (MG)
Tel. (+55 31) 3675-2681
www.fertiligas.com.br

Foseco
Rodovia Raposo Tavares km 15
05577-100, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 3719-9788
www.foseco.com.br
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ATM Indústria e Comércio de 
Equipamentos Térmicos
Rua Bruno Gilg 28
13279-072, Valinhos (SP)
Tel. (+55 19) 3515-5169
www.atmengenharia.com.br

Bronze Metal 
Rua Canto e Melo, 59
04756-100, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 5641-4361
www.bronzemetal.com.br

Calende Equipamentos 
Hidráulicos 
Rua Agenor Aguiar Sobrinho, 
2035
13486-971, Limeira (SP)
Tel. (+55 19) 2114-2550
www.calende.com.br

Cecomatec
Rua Francisco Balbinot, 163
95176-050, Farroupilha (RS)
Tel. (+55 54) 3261-5048 
www.cecomatec.com.br

CMV Construções Mecânicas 
Av. das Indústrias, 940
94930-230, Cachoeirinha (RS)
Tel. (+55 51) 3042-6633
www.cmv.com.br

Comercial Cometa 
Rua Lecy Gomes Barbosa, 235
30664-004, Belo Horizonte (MG)



Gazzola Máquinas e 
Equipamentos
Rodovia MG 431, km 50,60
35680-590, Itaúna (MG)
Tel. (+55 37) 99934-8841
www.gazzola.ind.br

Globemetal Representações
Rua Araguaia, 611
09192-230, Santo André (SP)
Tel. (+55 11) 4472-3040
www.globemetal1.com.br

Hikotech Serviços e 
Representações 
Rua Dr. Camilo Marques de 
Paula, 376
13333-440, Indaiatuba (SP)
Tel. (+55 19) 98193-5056 
www.hikotech.com.br

Höganäs Brasil 
Av. Ricieri José Marcatto, 110
08810-020, Mogi das Cruzes (SP)
Tel. (+55 11) 94982-0244
www.hoganas.com 

Holamaq Queimadores 
Industriais
Rua Vlieg, 127
13825-000, Holambra (SP)
Tel. (+55 19) 3802-7900
www.holamaq.com.br

Inductotherm Group Brasil 
Rua Herminio de Mello, 526
13330-000, Indaiatuba (SP)
Tel. (+55 19) 3885-6800 
www.inductothermgroup.com.br

Indufor 
Av. Dom Jose Gaspar 1.277, sala 7
03370-670, Mauá (SP)
Tel. (+55 11) 4252-3758
www.indufor.com.br

Insertec Fornos e 
Refratários
Rua Tambaú 280, galpão B1
13413-013, Piracicaba (SP)
Tel. (+55 19) 3413-3572 
www.insertec.biz

Irmãos Sanchis
Av. Pernambuco, 20
90240-000, Porto Alegre (RS)
Tel. (+55 51) 3342-4719 
www.sanchis.com.br
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JF Machine 
Rua Veneza, 315
07175-110, Guarulhos (SP)
Tel. (+55 11) 2436-2025 
www.jfmachine.com.br

Jung-Hormesa
Rua Bahia, 3.465
89031-002, Blumenau (SC)
Tel. (+55 47) 99111-9677
www.jung.com.br

Latasa 
Av. Guilherme Cotching, 726
02113-010, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 2222-1085
www.gruporeciclabr.com.br

Lemnos Alumínio 
Rua Pará de Minas, 537
32681-140, Betim (MG)
Tel. (+55 31) 3438-7919
www.lemnosaluminio.com.br  

Ligas Gerais 
Rua Floriano Pereira Neto, 390, 
Distrito Industrial
35720-000, Matozinhos (MG)
Tel. (+55 31) 3712-9313 
www.ligasgerais.com.br

Machroterm Industrial
Av. Toronto, 11
07411-630, Arujá (SP)
Tel. (+55 11) 4653-1122
www.machroterm.com.br

Maquimport
Rua Silva Bueno 867, sala 10
04278-060, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 99974-6686
www.maquimport.com.br

Master Soluções Industriais
Av. Marginal Linha Verde, 16.551
81690-300, Curitiba (PR)
Tel. (+55 41) 99127-1701
www.master.ind.br

Masterfiber Fornos Industriais
Rua Antonio Antenor 
Nogueira, 281
06790-030, Taboão da Serra (SP)
Tel. (+55 11) 2764-2828 
www.masterfiber.com.br

Metais Capixaba
Rua do Bronze, 125/155/195
08586-180, Itaquaquecetuba (SP)
Tel. (+55 11) 4648-6514
www.metaiscapixaba.com.br

Metais Pequi
Rua do Cobre 380, Distrito 
Industrial
35667-000, Pequi (MG)
Tel. (+55 31) 99760-8298
www.pequimetais.com.br

MIG Produtos e Serviços
Rua Adriano Augusto, 95
06440-040, Barueri (SP)
Tel. (+55 11) 99349-4717
www.mmig.com.br

Mirai Metals Comercial 
Rua Cadmio, 485
08586-110, Itaquaquecetuba (SP)
Tel. (+55 11) 25005-171
www.miraicomercial.com.br
 
Morgan Advanced Materials
Av. do Taboão, 3.265
09656-000, São Bernardo do 
Campo (SP)
Tel. (+55 51) 99954-0700
www.morganmms.com/en-gb/

Nexa Resources
Av. Engenheiro Luís Carlos 
Berrini, 105 
04571-010, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 3405-5640 
www.nexaresources.com

Núcleo Indústria e Comércio 
de Ferroligas 
Rua Joaquina Teófilo do Espírito 
Santo, 4
07210-008, Guarulhos (SP)
Tel. (+55 11) 2412-8087
www.nucleoligas.com.br 

Pyrotek Tecnologia 
Rua Antônio Ovídio Rodrigues, 
913, Parque Industrial Jundiaí III
13213-180, Jundiaí (SP)
Tel. (+55 11) 98448-5037 
www.pyrotek.com

Ricmar 
Rua Adelaide Corrêa, 55
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9321-2020, Sapucaia do Sul (RS)
Tel. (+55 51) 3474-3100
www.ricmar.ind.br

Riber Sid Materiais para 
Fundição
Av. Marechal Costa e Silva 4048
14075-600, Ribeirão Preto (SP)
Tel. (+55 16) 3969-8787 
www.ribersid.com.br

Rima Industrial
Anel Rodoviário km 4,5
30550700, Belo Horizonte (MG)
Tel. (+55 31) 3329-4454
www.rima.com.br

RM Máquinas Hidráulicas
Av. Senador Salgado Filho, 2.072
93120-000, São Leopoldo (RS)
Tel. (+55 51) 3587-9193 
www.rmmaquinashidraulicas.com

R Vaz Representações de 
Produtos para Fundição
Av. Belo Horizonte, 518
13301-410, Itu (SP)
Tel. (+55 11) 4013-0101
www.rvaz.com.br 

Sauder Equipamentos 
Industriais 
Rua Plinio Schimidt, 200 
06900-000, Embu Guaçu (SP)
Tel. (+55 11) 4662-9932
www.sauder.com.br

Servtherm Fornos a Indução
Rua Mathilde Ferrari Marçon, 
1.130
09740-360, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 2176-8200
www.servtherm.com.br

Rua Costa Barros, 3.021
03210-001, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 3321-9565
www.sinto.com.br

Sonarte 
Rua Utinga, 161
07241-410, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 2484-8498
www.sonarte.com.br

Av. Fritz Beiser 850, Distrito 
Industrial Cachoeirinha
94935-220, Cachoeirinha (RS)
Tel. (+55 51) 3041-8200 
www.sumesa.com.br

Super Ligas Indústria e 
Comércio De Metais
Estrada Municipal Sargento 
Florêncio Ferreira, s/n

13405-971, Piracicaba (SP)
Tel. (+55 19) 3427-9100
www.superligasmetais.com.br

Tecnova Preparação de 
Materiais 
Rodovia ERS 122, Travessão Mila-
nes, Distrito de Nova Milano
95182-000, Farroupilha (RS)
Tel. (+55 54) 99704-2669
www.tecnova.ind.br 

Termosupply 
Av. Atibaia, 3.742
13240-000, Jarinu (SP)
Tel. (+55 11) 4016-4894 
www.termosupply.com.br

Triquality 
Rua Min. Mário Carneiro, 96 
03567-020, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 9965-94544
www.yizumi.com

Tuiuti Metais Nobres
Rua Tuiuti, 4909
89226-002, Joinville (SC)
Tel. (+55 47) 3467-1537
www.tuiutimetais.com.br 

VAR Insumos 
Rua Egberto da Silva Mafra, 23
05368-150, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 3733-7879
www.varinsumos.com.br g 
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Introdução 

Os funcionários da linha 
de frente, que têm con-
tato direto com o cliente 

externo, não prestam o serviço so-
zinhos. Na verdade, todos os fun-
cionários são envolvidos na quali-
dade de serviços prestados e isso 
interfere diretamente na satisfação 
do cliente. 

Há uma demanda pela melhoria da 
qualidade dos serviços prestados 
internamente nas organizações, 
com reflexo direto na qualidade do 
produto e serviços ofertados. Em 
virtude dessa demanda, as empre-
sas contemporâneas começam a 
constatar a importância do geren-
ciamento efetivo das relações in-
ternas, classificadas como cliente 
interno/fornecedor interno. Estas 
relações internas, que são promo-
vidas por equipes multifuncionais 

para auxiliar na análise e solução de 
problemas nas organizações, pro-
porcionam a manutenção e contro-
le da qualidade de processos, pro-
dutos e serviços. 

De acordo com a bibliografia 1, o 
método para análise e solução de 
problemas organizacionais é deno-
minado MASP, sendo reconhecido 
como “uma metodologia estrutu-
rada com potencial para obtenção 
de melhorias em todas as áreas de 
gestão em uma organização”. 

Entretanto, para que seja eficaz, 
é necessário que o MASP ofereça 
também um serviço de qualidade 
para o público interno da organi-
zação. A qualidade dos serviços 
prestados pelo setor de análise e 
solução de problemas, na relação 
cliente/fornecedor, é o objeto de 
estudo deste artigo. 

As equipes de trabalho, formadas 

para analisar e solucionar problemas 
na unidade industrial, são importan-
tes agentes para evitar a recorrência 
de problemas e aumentar o grau de 
satisfação do cliente interno e, con-
sequentemente, do cliente externo. 

Portanto, foi formulada a seguinte 
questão de pesquisa: “Como a qua-
lidade de serviços prestados pelo 
setor de análise e solução de pro-
blemas de uma siderúrgica é avalia-
da pelos clientes internos e como 
pode contribuir para um melhor 
desempenho organizacional?” 

Visando a responder o questiona-
mento proposto, a pesquisa teve 
como objetivo descrever como a 
qualidade de serviços prestados pelo 
setor de análise e solução de proble-
mas de uma siderúrgica é avaliada 
pelos clientes internos e qual a sua 
contribuição para o aprimoramento 
da performance da empresa. 

A qualidade dos serviços de análise e solução de A qualidade dos serviços de análise e solução de 
problemas na perspectiva dos clientes internosproblemas na perspectiva dos clientes internos

A gestão de serviços nas organizações vem se mostrando um fator de competitividade e 
diferenciação no mercado. O objetivo deste estudo de caso é discorrer como a qualidade de 

serviços prestados pelo setor de análise e solução de problemas de uma siderúrgica é avaliado 
pelos clientes internos. Para tanto, foi realizada uma pesquisa descritiva de natureza 

quantitativa, com questionário adaptado da escala ServQual e do método 
MASP – Método de Análise e Solução de Problemas.

Reginaldo de Faria e Tarcísio Afonso
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Referencial teórico 
Após a II Guerra Mundial, a qua-
lidade dos produtos japoneses 
tornou-se conhecida em todo o 
mundo. Cientistas americanos con-
tribuíram para o aprimoramento da 
qualidade destes produtos. 

No início de 1950, William Eduards 
Deming[2] popularizou o controle da 
qualidade no Japão. Ele desenvol-
veu o sistema estatístico de con-
trole da qualidade, defendendo que 
ele deveria ser incorporado por 
toda a empresa e não só nas fun-
ções de produção. 

Deming destacou que a qualidade 
é uma forma de atender às necessi-
dades atuais e futuras dos clientes. 
Para ele[2], “qualidade é tudo aquilo 
que melhora o produto do ponto 
de vista do cliente”. 

Dando continuidade ao seu tra-
balho, em 1954 Juran[3] conduziu 
seminários voltados a empresá-
rios, gerentes e chefias no Japão. 
Para o autor, a qualidade é defini-
da como sendo as características 
do produto que atendem às ne-
cessidades dos clientes, promo-
vendo a sua satisfação. E acres-

centa: “qualidade é a ausência de 
deficiências”[3]. 

A qualidade se afasta dos proce-
dimentos estatísticos e passa a 
envolver a satisfação do cliente e 
o empenho para evitar a “não sa-
tisfação”, que ocorre por produtos 
defeituosos ou que não conseguem 
atender à sua expectativa. 

O professor Vicente Falconi Cam-
pos[4] exerceu papel fundamental 
para a difusão das técnicas japone-
sas de qualidade no Brasil. Segun-
do Campos[4], “… um produto ou 
serviço de qualidade é aquele que 
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atende perfeitamente, de forma 
confiável, acessível, segura e no 
tempo certo, às necessidades dos 
clientes”. 

Destas definições, temos que o ter-
mo qualidade não significa somen-
te a ausência de defeitos. O verda-
deiro critério da boa qualidade é 
a preferência do consumidor, ou 
seja, a sua opção de compra. 

Os conceitos apresentados foram 
desenvolvidos com foco na pro-
dução de bens físicos. Com a 
crescente importância do setor de 
serviços, o papel da qualidade na 
prestação de serviços é cada vez 
mais relevante. 

Segundo Parasuraman et al.[5], a 
qualidade de serviços é uma me-
dida de quanto o nível de serviços 
entregue corresponde às expec-
tativas do cliente. Assim, oferecer 
serviços de qualidade significa pro-
porcionar serviços em níveis supe-
riores ou em conformidade com as 
expectativas dos clientes, em uma 
base consistente. Fig. 1 - Combinação dos processos MASP com o modelo ServQual. Fonte: elaborado pelo autor.

Tab. 1 - Medidas estatísticas dos Aspectos Tangíveis.

Variáveis Média Desvio padrão Coeficiente de 
variação (%)

Questão 1 - Espaço para reuniões proporcionado pela equipe de análise e 
solução de problemas, com recursos materiais adequados. 3,41 0,69 20,24

Questão 2- Espaço para reuniões proporcionado pela equipe de análise e 
solução de problemas, confortável para a análise. 3,32 0,58 17,47

Questão 3 - Espaço para reuniões proporcionado pela equipe de análise e 
solução de problemas, visualmente agradável. 3,27 0,69 21,10

Questão 4 - Frequência da participação dos membros da equipe de análise e 
solução de problemas. 3,16 0,90 28,49

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Tab. 2 - Medidas estatísticas da Confiança.

Variáveis Média Desvio pa-
drão 

Coeficiente 
de variação 

(%)

Questão 5 - Interesse da equipe de análise e solução de problema em resolver 
o problema. 3,43 0,87 25,37

Questão 6 - Conhecimentos da equipe de análise e solução de problemas 
para resolver o problema. 3,54 0,69 19,5

Questão 7 - Aplicação de métodos eficazes pela equipe de análise e solução 
de problemas para resolver o problema. 3,19 1,02 31,98

Questão 8 - Quando os membros da equipe prometem fazer algo num 
determinado tempo, farão com certeza. 2,86 0,82 28,68

Questão 9 - Manutenção dos registros da equipe de análise e solução de 
problemas sem erros. 3,46 0,73 21,10

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

O modelo ServQual – Qualida-
de em Serviços, elaborado por 
Parasuraman et al.[5], estabelece 
cinco principais dimensões que os 
clientes utilizam para julgar a qua-
lidade dos serviços: confiabilidade, 
responsividade, segurança, empatia 
e aspectos tangíveis, como descri-
tas a seguir. 

■ Confiabilidade: É a capacida-
de de prestar o serviço prome-
tido com exatidão e confiança. 
Desempenhar um serviço confiável 
é uma expectativa do cliente e reflete 
um serviço cumprido no prazo, da 
mesma maneira e sem erros. 

■ Responsividade: Consiste na dis-
posição para auxiliar os clientes e 
fornecer o serviço prontamente. 
Deixar o cliente em espera, princi-
palmente por razões não aparentes, 
cria desnecessariamente uma nega-
tiva na percepção da qualidade. 

■ Segurança: Está relacionada ao 
conhecimento e à cortesia dos 
funcionários, assim como em sua 
capacidade de transmitir confian-
ça e confiabilidade. Esta dimensão 
inclui as seguintes características: 
competência na realização do ser-
viço, cortesia e o devido respeito 
ao cliente, efetividade na comuni-
cação e a ideia de que o funcionário 
está interessado no que é o melhor 
para o cliente. 

■ Empatia: É o ato de demonstrar 
interesse e uma atenção pessoal 
aos clientes. As características da 
empatia são: acessibilidade, sensi-
bilidade e esforço para atender às 
necessidades dos clientes. 

■ Aspectos tangíveis: São a apa-
rência das instalações físicas, 
equipamentos, pessoal e mate-
riais para comunicação. Uma 
prática comum para aprimorar 
os serviços internos consiste na 

criação de equipes multifuncio-
nais, com o propósito de analisar 
e solucionar problemas internos 
da organização. Esses grupos 
tomam decisões utilizando-se do 
MASP – Método de Análise e So-
lução de Problemas, objetivando 
corrigir os problemas e evitar a 
sua recorrência, melhorando o 
desempenho das unidades da or-
ganização. 

A sistemática de análise e solução 
de problemas proposta pelo MASP 
é dividida numa sequência: situa-
ção; problema; problema prioritá-
rio; causa provável; causa mais pro-
vável; e ação corretiva. 

Souza[6] descreve que a análise do 
problema é um processo lógico de 
estreitar um corpo de informação 
durante a busca por uma solução. 
A informação vai surgindo à me-
dida que o processo se movimenta 
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para o que está errado, passando 
para o problema a ser tratado e, 
a seguir, para as possíveis causas 
que fizeram o problema surgir. Fi-
nalmente, chega-se à causa mais 
provável, com uma ação corretiva 
específica em relação ao problema. 

A aplicação do modelo ServQual, 
proposto neste trabalho, tem como 
propósito aprimorar os serviços 

prestados pelas unidades responsá-
veis pelo MASP. 

O melhor desempenho da pres-
tação de serviços associados ao 
MASP, que é difusora da melhoria 
de desempenho dos serviços inter-
nos, pode levar a significativas con-
tribuições para a performance das 
demais unidades e para a organiza-
ção como todo. 

Ou seja, aprimorando a unidade 
responsável pela análise e solução 
de problemas, que objetiva melho-
rar o desempenho de outras unida-
des da organização, é possível ob-
ter uma contribuição duplamente 
efetiva.

A figura 1 ilustra a combinação de 
dois arquétipos: o processo MASP 
e o modelo ServQual.

Tab. 3 - Medidas estatísticas da Eficácia.

Variáveis Média Desvio padrão 
Coeficiente 
de variação 

(%)

Questão 10 - Solução eficaz dos problemas tratados pela equipe de análise e 
solução de problemas. 3,08 0,80 25,98

Questão 11 - Não recorrência de problemas tratados e resolvidos. 3,08 0,86 27,93

Questão 12 - Interesse dos membros da equipe de análise e solução de 
problemas em apoiar a implementação da solução. 3,41 0,86 25,22

Questão 13 - Disponibilidade dos membros da equipe de análise e solução 
de problemas para esclarecer dúvidas dos clientes internos. 3,54 0,99 27,97

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Tab. 4 - Medidas estatísticas da Garantia.

Variáveis Média Desvio pa-
drão 

Coeficiente 
de variação 

(%)

Questão 14 - Confiança dos clientes internos nos membros da equipe de 
análise e solução de problemas. 3,30 0,70 21,22

Questão 15 - Segurança dos clientes internos quanto ao tratamento de aná-
lise e solução de problemas realizados pelos membros da equipe. 3,32 0,85 25,61

Questão 16 - Gentileza dos membros da equipe de análise e solução de pro-
blemas. 3,46 0,93 26,88

Questão 17 - Suporte adequado da organização aos membros da equipe de 
análise e solução de problemas, para cumprir as suas funções corretamente. 3,43 0,83 24,20

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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Tab. 5 - Medidas estatísticas da Empatia.

Variáveis Mé-
dia Desvio padrão 

Coeficiente 
de variação 

(%)

Questão 18 - Entendimento das necessidades dos clientes internos pelos 
membros da equipe de análise e solução de problemas. 3,27 0,77 23,55

Questão 19 - Entendimento dos membros da equipe de análise e solução de 
problemas, que os interesses dos clientes internos devem ter prioridade. 3,22 0,82 25,47

Questão 20 - Atenção individual dos membros da equipe de análise e solu-
ção de problemas aos seus clientes internos. 3,34 0,88 26,35

Questão 21 - Prioridade dos membros da equipe de análise e solução de 
problemas ao atendimento às demandas coletivas. 3,16 0,73 23,11

Questão 22 - Horário conveniente da equipe de análise e solução de 
problemas para seus clientes internos. 3,16 0,73 23,11

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

As fases do MASP, utilizadas pelo 
setor de análise e solução de pro-
blemas, foram avaliadas sob a ópti-
ca dos clientes internos, mediante a 
aplicação do modelo ServQual. 

Materiais e métodos 
Este trabalho consiste em um estu-
do de caso realizado em uma side-
rurgia, tendo por objetivo avaliar a 
qualidade de serviços no setor de 
análise e solução de problemas, na 
percepção dos clientes internos e 
sua contribuição para o desempe-
nho da organização. 

A siderurgia estudada foi fun-
dada em 1959, sendo uma das 
principais empresas produtoras 
de ferro-gusa no estado de Minas 
Gerais e no Brasil. Constitui uma 
empresa de médio porte, produ-
tora de ferro-gusa nodular espe-
cial, ferro-gusa nodular, ferro-gusa 

cinzento e ferro-gusa aciaria. 
Ela possui aproximadamente 420 
funcionários, trabalhando em três 
turnos de produção. 

A amostra pesquisada compre-
endeu 34 clientes internos sub-
metidos ao método de análise e 
solução de problemas. Inicial-
mente, foi realizada uma revisão 
documental em todos os relató-
rios de reuniões das equipes de 
análise de solução de problemas 
dos últimos 24 meses, para le-
vantamento dos clientes internos 
a elas relacionadas. 

Então, foi aplicada a pesquisa de 
campo aos 34 clientes internos, 
para detecção de disparidades 
entre o esperado e o realizado 
em relação aos serviços presta-
dos. Para a coleta de dados, foi 
desenvolvido um questionário 
adaptado à escala ServQual e ao 

método MASP, visando mensurar 
a avaliação que os clientes inter-
nos têm da qualidade do serviço 
prestado pelo setor de análise e 
solução de problemas da siderúr-
gica em estudo. 

Devido à necessidade de validação 
das questões, a versão final foi re-
visada e submetida a um pré-teste 
com clientes internos da área de 
supervisão, não sendo necessários 
ajustes nas perguntas. 

O questionário foi respondido e 
devolvido no ato da pesquisa. 

Resultados 
Os indicadores relativos à qualida-
de do serviço prestado pelo setor 
de análise e solução de problemas 
foram analisados em cada dimen-
são do modelo ServQua. Os resul-
tados são apresentados a seguir.
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As medidas estatísticas concer-
nentes às variáveis observáveis do 
construto Aspectos Tangíveis es-
tão na tabela 1.

A questão 4 demonstrou o desvio 
padrão de 0,90, sendo a mais he-
terogênea da dimensão. Em média, 
os desvios relativamente à média 
atingem 28,49% do valor desta. A 
questão 2, foi a mais homogênea, 
com desvio padrão de 0,58, indi-
cando que, em média, os desvios 
relativamente à média atingem 
17,47% do valor desta. Em média, 
as questões atingiram valores entre 
3,16 e 3,41, ficando acima do nível 
“igual ao esperado” para a dimen-
são Aspectos Tangíveis. 

Para avaliar a dimensão confiança 
da escala ServQual, a tabela 2 apre-
senta as medidas estatísticas média, 
desvio-padrão e coeficiente de va-
riação dos indicadores associados 
ao construto. 

A questão 7 apresentou desvio pa-
drão de 1,02. Foi a mais heterogê-
nea da dimensão, indicando que, 
em média, os desvios relativamente 

à média atingem 31,98% do valor 
desta. A questão 6 foi a mais homo-
gênea, com desvio padrão de 0,69. 
Isso indica que, em média, os des-
vios relativamente à média atingem 
19,50% do valor desta. Em média, 
as questões assumiram valores entre 
2,86 e 3,54, ficando no patamar abaixo 
e acima do nível “igual ao esperado” 
para a dimensão “Confiança”. 

A tabela 3 apresenta as medidas es-
tatísticas para as variáveis manifes-
tas do construto Eficácia do mode-
lo ServQual.

A questão 13 demonstrou o des-
vio padrão de 0,99, sendo a mais 
heterogênea da dimensão, indi-
cando que, em média, os desvios 
relativamente à média atingem 
27,97% do valor desta. A questão 
10, a mais homogênea, com um 
desvio padrão de 0,80, indica que, 
em média, os desvios relativamente 
à média atingem 25,98% do valor 
desta. Em média, as questões as-
sumiram valores entre 3,08 e 3,54, 
ficando acima do nível “igual ao es-
perado” para a dimensão Eficácia. 

Para avaliar a dimensão Garantia 
do modelo ServQual, a tabela 4 
apresenta as medidas estatísticas de 
posição, dispersão e coeficiente de 
variação das variáveis observáveis, 
que refletem o construto analisado.

A questão 16 demonstrou o desvio 
padrão de 0,93, sendo a mais he-
terogênea da dimensão, indicando 
que, em média, os desvios relativa-
mente à média atingem 26,88% do 
valor desta. A questão 14, a mais 
homogênea, com um desvio pa-
drão de 0,70, indica que em média, 
os desvios relativamente à média 
atingem 21,22% do valor desta. 
Em média, as questões assumiram 
valores entre 3,30 e 3,46, ficando 
acima do nível “igual ao esperado” 
para a dimensão Garantia. 

As medidas estatísticas relativas aos 
indicadores do construto Empatia 
estão dispostas na tabela 5.

A questão 20 apresentou desvio 
padrão de 0,88, sendo a mais 
heterogênea da dimensão, indi-
cando que em média, os desvios 
relativamente à média atingem 

Tab. 6 - Avaliação dos construtos da Escala ServQual.

Variáveis Média Desvio padrão Coeficiente de variação (%)

Aspectos tangíveis 3,29 0,56 17,03

Confiança 3,30 0,69 20,91

Eficácia 3,28 0,78 23,78

Garantia 3,38 0,69 20,42

Empatia 3,24 0,64 19,76

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
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26,35% do valor desta. As ques-
tões 21 e 22, as mais homogêne-
as, com desvio padrão de 0,73, 
indicam que, em média, os des-
vios relativamente à média atin-
gem 23,11% do valor desta. Em 
média, as questões assumiram 
valores entre 3,16 e 3,34, ficando 
acima do nível “igual ao espera-
do” para a dimensão Empatia. 

A tabela 6 traz uma síntese da ava-
liação das cinco dimensões: aspec-
tos tangíveis, confiança, eficácia, 
garantia e empatia.

A dimensão Eficácia apresentou 
desvio padrão de 0,78, sendo a mais 
heterogênea entre elas, indicando 
que, em média, os desvios relativa-
mente à média atingem 23,78% do 
valor desta. 

A dimensão Aspectos Tangíveis 
foi a mais homogênea, com des-
vio padrão de 0,56, indicando que, 
em média, os desvios relativamente 
à média atingem 17,03% do valor 
desta. 

Na média geral, as questões de 
todas as dimensões assumiram 
valores entre 3,24 e 3,38, indican-
do que apresentam acima do nível 
“igual ao esperado”. 

Discussão 
O objetivo geral desta pesqui-
sa foi estudar como a qualidade 
de serviços prestados pelo setor 
de análise e solução de proble-
mas é avaliada pelos clientes in-
ternos da siderúrgica analisada. 

Isso pode ser determinado por 
meio da avaliação das dimensões 
aspectos tangíveis, confiança, efi-
cácia, garantia e empatia da escala 
ServQual, modificada na presta-
ção de serviços da aplicação do 
MASP em reuniões de análise e 
solução de problemas. 

A comprovação da fidedignidade e 
validade da escala por construtos e 
na sua totalidade atendeu ao anun-
ciado por Parasuraman; Zeithaml 
e Berry[7], de que a escala sofresse 
refinamentos com modificações, 
melhoramentos de redação e subs-
tituição de itens, para torná-la mais 
fidedigna e válida. 

A pesquisa teve ainda como ob-
jetivos específicos analisar a qua-
lidade dos serviços prestados 
pelo setor de análise e solução de 
problemas na óptica dos clientes 
internos e identificar as contri-
buições da avaliação da qualidade 
de serviços, por meio do modelo 
ServQual, nos pontos de melho-
ria do MASP. 

Conclusão 
A conclusão deste trabalho se inicia 
com a análise dos objetivos especí-
ficos para que, ao final da seção, se 
possa fazer a avaliação do objetivo 
geral, buscando responder à per-
gunta feita na introdução do artigo. 

Primeiramente, analisou-se a qua-
lidade dos serviços prestados pelo 
setor de análise e solução de proble-
mas, identificando que a percepção 

entre os clientes internos da side-
rúrgica está acima da média para a 
qualidade dos serviços prestados. 

Sobre este objetivo, conclui-se que 
as percepções dos clientes internos 
da siderúrgica são maiores do que 
as expectativas de qualidade sobre 
as questões avaliadas na pesquisa. 

Este resultado comprova a des-
crição[5] de que no caso das per-
cepções de um cliente satisfaze-
rem as suas expectativas, diz-se 
que as expectativas foram confir-
madas e os clientes estão satisfei-
tos. Ou seja, o setor de análise e 
solução de problemas da siderúr-
gica está oferecendo serviços de 
qualidade, com base no MASP, 
em conformidade com as expec-
tativas dos clientes internos. 

O MASP é um difusor de melho-
ria de desempenho. À medida que 
é fornecida uma prestação de ser-
viço eficaz no desenvolvimento 
do MASP, ele proporciona à orga-
nização possibilidades de alta per-
formance. 

Os clientes internos da siderúr-
gica perceberam conhecimentos 
adequados (Q08), disponibilidade 
(Q13) e gentileza (Q16) do setor 
de análise e solução de problemas, 
o que é comprovado pela melhor 
avaliação nas dimensões Confiança, 
Eficácia e Garantia. 

Os resultados também sugerem 
que a siderúrgica pode aperfeiçoar 
a qualidade dos serviços do setor 
de análise e soluções de problemas 
em algumas questões relacionadas. 
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A primeira delas, e com maior des-
taque, é a promessa da equipe em 
fazer algo, se farão com certeza 
(Q08), confirmando a necessidade 
de realização das ações nos prazos 
estabelecidos. 

As duas outras questões referem-se 
à frequência de participação dos 
envolvidos (Q04), evidenciando 
a necessidade do engajamento de 
todos os envolvidos e a recorrên-
cia dos problemas tratados (Q11). 
A comprovação se deu pela pior 
avaliação nas dimensões aspectos 
tangíveis, confiança e eficácia. 

A última conclusão que se pode ti-
rar deste estudo é que foi possível 
verificar que o setor de análise e so-
lução de problemas da siderúrgica, 
objeto deste estudo de caso, conse-
gue atender seus clientes internos 
acima das expectativas em todas as 
dimensões avaliadas. Não obstan-
te, muitas questões das dimensões 
podem ser trabalhadas no sentido 
de proporcionar melhor desempe-
nho interno na aplicação do MASP 
e maior competitividade para con-
quistar clientes que busquem um 
nível superior da qualidade dos 
produtos e serviços. 

As limitações do presente estudo 
foram as seguintes: 

■ O estudo enfatizou uma empresa 
industrial, excluindo empresas de 
serviço.

■ Este trabalho envolve uma em-
presa do ramo siderúrgico, cujas 
constatações devem ser feitas com 
reservas às condições técnicas e 
culturais da organização.

■ Não pretende esgotar o tema so-
bre qualidade de serviços.

■ Ao analisar e discutir sobre a qua-
lidade de serviços, o trabalho foca 
os resultados obtidos por meio 
de questionários de pesquisa, sem 
considerar fatores humanos como 
cultura, motivação e comporta-
mento. Estes fatores não foram ex-
plorados neste trabalho, cabendo 
apenas entender o grau percebido 
pelos clientes internos em relação 
à qualidade dos serviços pelo setor 
de análise e solução de problemas. 

Como forma de recomendar novos 
estudos, o conteúdo do referencial 
teórico analisado, bem como os re-
sultados da pesquisa, possibilitam 
a realização de trabalhos que am-
pliem ou complementem a presen-
te pesquisa, tais como: 

■ Mensurar o nível de aprimora-
mento do MASP em relação à ava-
liação da escala ServQual.

■ A contribuição da escala ServQual 
e MASP para a melhoria do 
desempenho organizacional, 
como forma de alavancar me-
lhorias em dimensões muito 
mais abrangentes.

■ A existência ou não de recor-
rência de problemas após a con-
junção do ServQual e MASP, e 
o grau em que isso influencia o 
cliente interno.

■ O potencial do ServQual e 
MASP conjugados, para a inova-
ção, e até que ponto ele possibilita 
resultados que posicionam a orga-
nização entre os melhores em ter-
mos de competitividade.
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Levantamento reúne empresas Levantamento reúne empresas 
especializadas em “microfusão”especializadas em “microfusão”

A nova versão do Guia ABIFA de Fundição de Precisão reúne 
9 empresas que atuam neste mercado. Confira, a seguir, o perfil de cada uma delas.

Empresa Cativa Mercado Capacidade de 
produção (t/mês)

Produção 2020 
(t)

Produção 2021/previsão 
(t)

Nº de 
funcionários Exporta

Fundimazza X 50 360 450 140 Sim

Fupresa X 165 750 1.100 300 Sim

G4 Válvulas X 50 360 480 90 Sim

Metalpoli X X 3000 36 Não

Metalúrgica 
Dulong X X 80 720 750 118 Sim

Micromazza X X 100 1200 1400 340 Sim

Presmak X 400 2.100 3.600 300 Não

Qualistel X 55 425,73 600,00 98 Sim

Steel Tech X 20 150 200 55 Não
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Empresa
Peso mín. e máx. das 

peças produzidas (kg)

Metais 

Fundimazza 0,010 a 30,0 X X X X X

Fupresa 0,001 a 10 X X X X X

G4 Válvulas 0,01 a 40,0 X X X

Metalpoli 0,05 a 150 X X X

Metalúrgica Dulong 0,05 a 100 X X

Micromazza 0,5 a 40 X X X X X

0,100 g a 14,0 kg (Al Injetado) X

Presmak 0,05 g a 3,00 kg (zamac) 

0,200 a 30 kg (coquilhadas)

Qualistel 0,100 a 30,00 X X

Steel Tech 0,001 a 30 X X X X
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Empresa

Testes/inspeções Serviços auxiliares

Fundimazza X X X X X X X X

Fupresa X X X X X X X X X

G4 Válvulas X X X X X

Metalpoli X X X X X X X X X

Metalúrgica Dulong X X X X X X X X

Micromazza X X X X

Núcleo Ligas X X X X X X X

Presmak X X X X X X X

Qualistel X X X X X X X X X

Steel Tech X X X X X X X X X
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Dulong
Estrada Sadae Takagi,777
09852-070, São Bernardo do 
Campo (SP)
Tel. (+55 11) 4343-2899
www.dulong.com.br

Fundimazza
Av. Fazenda Ibicaba, 280
13490-000, Cordeirópolis (SP)
Tel. (+55 19) 3546-9330 
www.fundmazza.com.br

Fupresa  
Rod. Eng. Ermênio de Oliveira 
Penteado km 47,6 
13331-530, Indaiatuba (SP)
Tel. (+55 19) 3885-9605
www.fupresa.com.br

G4 Válvulas e 
Microfusão
BR470 km185,2
95330-000, Veranópolis (RS)
Tel. (+55 54) 3441-0137
www.g4valvulas.com.br

Metalpoli Fundição de 
Precisão
Rua Umbuzeiro, 74
07224-010, Guarulhos (SP)
Tel. (+55 11) 2954-9908
www.metalpoli.com.br

Micromazza
Rua Micromazza, 1040
95330-000, Vila Flores (RS)
Tel. (+55 54) 3447-2700
www.micromazza.ind.br

Presmak Técnica em Injetados 
Rua Forte do Leme, 360
08340-010, São Paulo (SP)
Tel. (+55 11) 2014-2030, ramal 2070
www.presmak.com.br

Qualisteel Fundição de Precisão*
Av. Imperatriz Lepoldina, 250 - 
Distrito Industrial
95320-000, Nova Prata (RS)
Tel. (+55 54) 3242-0106 
www.qualisteel.com.br

Steel Tech
Rua Oswaldo Buzolin, 45, Distrito 
Industrial IV
13602-122, Araras (SP)
Tel. (+55 19) 3551-5121 
www.steeltech.ind.br
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ANUNCIANTESANUNCIANTES

Próximos eventos do setorPróximos eventos do setor

Feiras, Congressos e SimpósiosFeiras, Congressos e Simpósios
20212021

DATA/LOCAL EVENTO ORGANIZAÇÃO
18 a 20 de maio

(Düsseldorf – Alemanha)
Aluminium 2021

13th World Trade Fair & Conference
Reed Exhibitions Deutschland
(www.aluminium-messe.com)

25 a 27 de maio
Mumbai – Índia)

Metec India
International Metallurgical Technology, 

Processes and Metal Products Trade Fair

Messe Düsseldorf India
(www.metec-india.com)

10 a 12 de junho
(Istambul – Turquia)

Ankiros
15th International Iron – Steel and Foundry 

Technology, Machinery and Products Trade Fair

Hannover-Messe Ankiros
(www.ankiros.com)

10 a 12 de junho
(Istambul – Turquia)

Turkcast 
International Trade Fair for Foundry Products

Hannover-Messe Ankiros
(www.ankiros.com)

23 e 24 de junho
(Estados Unidos)

Valve World Americas
Exposição e conferência

Messe Düsseldorf North America
(www.valveworldexpoamericas.com)

21 a 25 de junho
(Ribeirão Preto – SP) AGRISHOW Informa Markets

(www.agrishow.com.br)
2 e 3 de julho

(Campina Grande do Sul – PR) Encontro de Fundidores do Paraná Minatti Fundição
(www.minattifundicao.com.br)

14 a 17 de setembro
(São Paulo – SP)

CONAF 2021
19º Congresso ABIFA de Fundição

ABIFA
(www.abifa.org.br)

14 a 17 de setembro
(São Paulo – SP)

FENAF 2021
19ª Feira Latino-Americana de Fundição

ABIFA
(www.abifa.org.br)

14 a 17 de setembro
(Joinville – SC) Intermach 2021 Messe Brasil

(www.intermach.com.br)

20222022
DATA/LOCAL EVENTO ORGANIZAÇÃO

5 a 8 de julho
(Joinville – SC)

Metalurgia 
Feira e Congresso Internacional de Tecnologia de 
Fundição, Siderurgia, Forjaria, Alumínio & Serviços

Messe Brasil
(www.metalurgia.com.br)

14 a 17 de setembro
(Buenos Aires – Argentina) Automechanika Messe Frankfurt

(www.automechanika.ar.messefrankfurt.com)

ABIFA - Curso PGEF 23
ABIFA - Publicações Técnicas 57
ABNT/CB 059 – Comitê 
Brasileiro de Fundição 31

ASK Chemicals 11
CONAF/FENAF 2021 5, 4ª capa
Curimbaba/Elfusa 41
Doutor Fundição 56

Küttner do Brasil 15
Siderúrgica Alterosa 45
Sinto Brasil 35
Sumesa 37



A construção de um ambiente industrial 
forte deve ser objetivo primordial da ABIFA. 
É de fundamental importância a união dos 
pro�ssionais fundidores, empresas do setor, 
fornecedores e clientes, na busca por 
soluções que fortaleçam toda a nossa 
cadeia produtiva”.

 Afonso Gonzaga
 Presidente da ABIFA
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