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EdItOrIAl

editorial deste mês lança um olhar 

sobre um panorama sombrio para 

o setor de Fundição neste primeiro 

semestre de 2015 e aborda algumas 

preocupações concretas difíceis de 

serem removidas a curto prazo, 

notadamente a explosão dos custos dos insumos do nosso setor.

Entre todos os insumos mais preponderantes nas 

fundições certamente a Energia Elétrica é um dos mais 

significativos; assim o impacto nos preços finais nos 

leva a um questionamento de difícil solução, 

considerando-se a dificuldade de repasse.

A partir de janeiro está vigorando 

a nova metodologia de acionamento 

das Bandeiras Tarifárias de 15 ou 30 

R$/MWh dependendo da bandeira 

amarela ou vermelha que mudam em 

função dos níveis dos reservatórios.

Já a partir de março teremos 

a Revisão Tarifária Extraordinária 

destinada a equilibrar o fluxo de caixa  

das distribuidoras, tanto pela CDE (Conta 

de Desenvolvimento Energético) que não 

terá mais aporte do Tesouro, como também pelo 

aumento da cota de Itaipu.  

Assim o nosso egrégio Governo presenteia os consumidores 

“Livres” com um aumento da CDE dos 5,30 R$/MWh em 2014 para 

48 R$/MWh em 2015. E para os “Cativos” de 1,17 para 10 R$/MWh 

(ou seja quase 800% de aumento!)

Quanto a Itaipu já foi homologado um reajuste de nada menos 

de 46% de uma pancada só!

Como se isso não bastasse teremos ainda alguns aumentos já  

divulgados, mas ainda não homologados que irão impactar o custo 

da EE, tais como: rubrica “Empréstimos” que afetará somente os 

“cativos”, a rubrica “Encargos de Serviço de Sistema (ESS)” que 

segundo especialistas pulará de 3 para 15 R$/MWh em 2015 e 

finalmente a rubrica “Inflação IGPM-M de 3,7% em 2014 para a 

previsão governamental de 5,67% em 2015!

Reduzindo em miúdos tudo isso, significa que teremos 

aumentos  de 43% para os contratos “Cativos” e 29% para o 

Mercado Livre e esta escalada já começou.

E vejam a ironia da vida: menos de 2 anos atrás o governo 

Mas não há mal 

que dura para sempre; 

isto passará como tantas outras 

crises já passaram. Melhoraremos 

já a partir de  2016 e continuaremos 

com a gangorra Brasileira de altos 

e baixos que é a sina da nossa 

história industrial.

estimulava os grandes consumidores a firmar demandas até 

subsidiadas para aumentar o consumo, oferecendo prêmios a 

quem mais consumisse!

Outra grande preocupação é a incidência dos reajustes 

irracionais de mão de obra, através das convenções coletivas, 

cujos efeitos começam a se sentir a partir de agora.

Reajustes nos combustíveis sólidos de 18% como o coque e 

outros generalizados como diesel, gasolina e gás industrial, estão 

tornando a nossa matriz energética insustentável. Consequência 

inefável da política de preços administrados e da 

dependência exclusiva da Petrobras.

Quanto aos juros, sim os juros ban cários, 

este é um capítulo que mereceria não apenas 

uma consideração e sim uma longa 

dissertação, porque nós deveríamos 

aprender como se consegue ganhar tanto 

em tão pouco tempo.

Mas não há mal que dure para 

sempre; isto passará como tantas outras 

crises já passaram. Melhoraremos já a 

partir de  2016 e continuaremos com a 

gangorra Brasileira de altos e baixos que é 

a sina da nossa história industrial.

Remo De Simone

Presidente da ABIFA/SIFESP

O
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ENtrEVIStA

Jokin Basurco é Engenheiro Técnico Industrial pela 
Mondragon Unibertsitatea e possui MBA de Gestão 
Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV). 

Em 1998, ingressou na Fagor Ederlan SCOOP em 
Eskoriatza, País Basco. Já em 2001, recebeu o convite para 
residir no Brasil, pois a Fagor Ederlan havia adquirido a 
Fundição Brasileira. Inicialmente era responsável da 
então nova área, mas após cinco anos, tornou-se Diretor 
de Engenharia da Usinagem e da Fundição. Foi aí que em 
agosto do ano passado, recebeu a proposta para assumir a 
presidência da Fagor Ederlan Brasileira, e desde então é o 
CEO da mesma.

ABIFA - O que lhe motivou a ingressar neste segmento 
de fundição?

Jokin - Não tenho certeza, se esta foi uma escolha 
minha. Tudo começou, porque a Fagor Ederlan, que faz 
parte do grupo Mondragón é uma importante empresa na 
região e, na época foi uma ótima oportunidade para meu 
aprimoramento profissional. No começo minha área foi a 
Usinagem, mas conforme fui adquirindo experiência com o 

mundo da fundição, acabei me identificando cada vez mais 
com o segmento. 

ABIFA - Uma das grandes dificuldades no setor de 
fundição é a falta de mão de obra qualificada. Como atrair 
os jovens para a indústria de fundição? 

Jokin - Realmente é um desafio, não é fácil convencer 
os jovens de hoje a trabalharem numa indústria onde 
o ambiente de trabalho é duro, além disso, a empresa 
muitas vezes tem que fazer o papel do governo, formando e 
educando o próprio funcionário.

Para nos defendermos é necessário valorizar o 
funcionário, para que ele mesmo não queira sair, 
proporcionando um entorno de trabalho mais agradável 
possível, com salários e benefícios atrativos e etc.

ABIFA – Como enxerga o futuro da indústria de 
fundição, mesmo com uma possível falta de interesse 
desta nova geração no segmento?

Jokin - Sempre acreditei no Brasil como um país 
“fundidor’’. Afinal com todas as matérias-primas 

ENTREVISTA COM NOVO CEO DA FAGOR 
EDERLAN, JOKIN BASURCO

Por Cristina Marques Brito
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existentes, é capaz de ser um país de referência para o 
mundo da fundição.

A falta de incentivos do governo e todos os problemas 
que o país sofre hoje em dia, prejudicam gravemente não 
só o nosso, mas todo o entorno industrial. Contudo, 
ainda tenho esperança que o Brasil encontre 
novamente suas vocações naturais e, sem dúvida 
o segmento de fundição é uma delas.

ABIFA – Qual é o impacto da geração Y nas 
empresas? Quais as vantagens e desvantagens 
dessa forma de administração? Existem dife-
renças na forma de administração anterior com a 
atual? Quais?

Jokin - Nunca gostei muito de rotular as gerações, 
existem pessoas de todas as características em todas as 
gerações. Obviamente a sociedade com seus costumes 
e valores, está mudando rapidamente e isso se enxerga 
muito claramente nas atitudes das novas gerações.

Acredito também que a forma de lidar com essa 
geração de pessoas deve ser modificada, os mais jovens 
não lidam muito bem com a hierarquia, você tem que 
tratar eles de igual para igual. Eu particularmente 
também gosto que a relação seja mais próxima, sem a 
barreira que eventualmente um cargo impõe. Acho que 
é fundamental conseguir desafiar constantemente essa 
geração, porque se não for assim eles mesmos mudarão 
de ramo rapidamente.

ABIFA – Como competir com o mercado altamente 
competitivo nos dias de hoje? Quais seriam as alternativas 
para continuidade das empresas?

Jokin – Nós deixamos de competir apenas com as 
empresas locais. Hoje os nossos clientes importam cada 
vez mais produtos fundidos e a indústria nacional ainda 
está muito atrasada em automação, meios, equipamentos 
e etc...  Nesse mercado global é crucial que sejamos 
capazes de ter ganho de produtividade, para podermos 
competir com quem está fora. É imprescindível que o 
governo ajude a indústria e a manufatura nacional, os 
impostos excessivos, a complicadíssima lei trabalhista, os 
custos com energia elétrica, logística etc., tornam nosso 
dia a dia extremante complicado.

ABIFA – Quais atitudes os jovens esperam de seus 
superiores? E o que fazer para motivá-los dentro dessa 
indústria?

Jokin - Como falei anteriormente, acho que a relação 
com eles deve ser próxima e sem barreiras, devemos ser 
capazes de desafiá-los constantemente, dando a eles 
oportunidades e responsabilidades.

ABIFA - Qual o diferencial da geração Y no mercado de 
trabalho? Como eles agregam ao grupo?

Jokin - Eles querem crescer rapidamente na 
organização, mas isso nem sempre é possível, como a 
estabilidade não lhes atrai, o absenteísmo e o “turnover” 
tendem a crescer também, por isso, temos que lhe dar 
oportunidades. Afinal, essa geração não tem medo de dar 
ideias, de optar e isso acaba motivando toda a organização. 

ABIFA - O que as empresas podem fazer para 
desenvolver a próxima geração de líderes?

Jokin - A identificação e o desenvolvimento de novos 
líderes são fundamentais para garantir a continuidade da 
empresa. Em primeiro lugar, precisamos identificar se 
os valores da pessoa que gostaríamos de desenvolver se 
encaixam com os valores da empresa, se não, não adianta 
insistir. Além disso, a pessoa precisa se sentir motivada e 
envolvida se sentindo responsável e desafiada.

ABIFA - O que julga ideal para a consolidação da 
carreira, com sua experiência e aprendizado até o 
momento?

Jokin - Nos dias de hoje, neste complicado entorno 
quase de sobrevivência que temos que enfrentar, a empresa 
requer profissionais em primeiro lugar comprometidos e 
proativos. Devem ser profissionais competentes na área que 
atua e fieis a empresa e com seus objetivos. É importante 
também sabermos interagir com os diferentes níveis 
hierárquicos da corporação e ter a habilidade de trabalhar 
em equipe. Essas eu acredito que sejam as características 
para consolidar nossa carreira numa empresa. 

“Sempre 

acreditei no 

Brasil como um país 

“fundidor’’. Afinal com todas 

as matérias-primas existentes, 

é capaz de ser um país de 

referência para o mundo da 

fundição.”
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GEStÃO EMPrESArIAl
COMPETITIVIDADE

UMA DOENÇA BRASILEIRA

S ão muitas nossas doenças. Além 
das nativas acrescentamos, ao 
longo do tempo, todas as europeias, 
que importamos junto com nossos 
descobridores portugueses e, 

ultimamente, graças à globalização, temos disponíveis 
todas as asiáticas sendo apenas uma questão de tempo 
para termos aqui as últimas novidades africanas. 
Entretanto, neste artigo, não vou falar do vírus “ebola” ou 
assemelhados e sim de uma doença tão brasileira quanto 
a jabuticaba que é a hipertrofia de nosso sistema bancário.

É fato conhecido que os bancos, no Brasil, praticam 
juros que, em qualquer outro país, seriam caso de 
polícia, o que acarreta vários efeitos colaterais deletérios. 
Um deles é o encarecimento da produção nacional ao 
acrescentar cerca de sete pontos percentuais aos custos 
da indústria de transformação, quando comparados com 
os custos financeiros da maioria de nossos concorrentes, 

se constituindo, assim, no segundo mais importante item 
do “custo Brasil”, atrás apenas do diferencial de preço de 
nossos insumos.   

Por outro lado, o endividamento das famílias brasileiras, 
em 48% de sua renda, ainda que não seja excessivo quando 
comparado às de outros países, compromete cerca de 22% 
desta mesma renda para pagar as parcelas desta dívida, 
mais do que as famílias americanas, embora estas últimas 
tenham uma dívida quase três vezes maior.  Destes 22%, 
que são comprometidos com o pagamento, cerca de 40% 
de cada parcela do pagamento da dívida e, portanto, mais 
de 8 p.p. são devidos aos juros.

Estes dois simples fatos fazem com que nosso sistema 
bancário, ao contrário do resto do mundo onde ele é um 
fator importante para alavancar a produção e o consumo, 
contribua fortemente para por em risco a saúde financeira 
de empresas e/ou consumidores brasileiros que precisarem 
de crédito. De fato considerando os juros correntes para 



11

| F
EV

ER
EI

R
O

 2
01

5

pessoas jurídicas, se uma empresa se endividar junto a 
nossos bancos em mais de um terço de seu faturamento 
anual,  que é muito pouco em termos mundiais, aqui 
isto significa, quase sempre, a falência da empresa.

O retorno sobre o patrimônio das empresas 
industriais que, nos últimos anos, tem ficado 
consistentemente abaixo do retorno das 
aplicações financeira mais conservadoras 
confirma esta distorção. Por exemplo, 
enquanto o lucro sobre o patrimônio 
líquido das empresas, acumulado no 
período 2008/12, alcançava 47%, a 
aplicação em renda fixa chegou a 62%. 
Isto significa que no Brasil é muito melhor 
usar o capital em aplicações financeiras 
do que em atividades produtivas que 
geram empregos e renda.

Outra consequência da “doença brasileira”, 
que inclui a taxa Selic, é o peso que os juros 
elevados impõe ao setor público. Apesar de nossa 
divida interna líquida não fugir da média dos países em 
desenvolvimento, nós pagamos, apenas de juros, de duas 
a três vezes mais do que eles. Isto obriga nosso governo a 
fazer grandes superávits primários para poder pagar estes 
juros excessivos, em vez de utilizar estes recursos em 
serviços para a população ou em investimentos públicos 
ou ainda reduzindo a pesada carga tributária.

É, portanto óbvio que a redução da Selic para os mesmos 
níveis dos demais emergentes, que têm juros primários 
iguais à inflação mais 1 a 2 pontos e, principalmente 
a diminuição do “spread” bancário que vem sendo 
praticado no país há décadas, para níveis civilizados, ou 
seja, em média Selic + 4 a 5 p.p. para pessoas jurídicas 
e Selic + 10 p.p. para pessoas físicas teria vários efeitos 
benéficos, tanto para quem produz como para quem 
consome, contribuindo decisivamente para a retomada 
do crescimento de nossa economia. Dentre os diversos 
efeitos positivos podemos citar:

1 - Melhoria na competitividade do produto nacional, 
com a diminuição do “custo Brasil”.

2 - Redução da inflação ao reduzir preços, via diminuição 
de custos.

3 - Aumento na capacidade de consumo das famílias 
brasileiras, graças à redução dos juros embutidos na 
parcela da renda destinada ao pagamento das dívidas.

4 - Diminuição da distorção na alocação de recursos 
que, atualmente, favorece as aplicações financeiras 
em detrimento da produção, canalizando, assim, mais 
recursos para o investimento produtivo.

5 - Melhoria acentuada das contas públicas, 
permitindo alcançar o equilíbrio nominal, ou seja, eliminar 

a necessidade de colocar títulos públicos o que torna, 
atualmente, o governo refém do sistema financeiro. 

A redução da Selic depende inicialmente de uma 
melhora em nossa política fiscal, mas a decorrente 
diminuição da despesa do setor público com juros, irá 
permitir reduções ulteriores em nossa taxa básica de 
juros até que ela alcance níveis compatíveis com a média 
dos países emergentes. Por outro lado, a eliminação da 
anomalia constituída por nossos “spreads” bancários, 
que levou o sistema financeiro brasileiro a ter um peso no 
PIB muito acima dos países desenvolvidos, inclusive dos 
que são centros financeiros mundiais, passa por algumas 
medidas, de alçada de nossas autoridades monetárias, tais 
como: eliminação da cunha fiscal, redução do compulsório 
com o fim de sua remuneração, a diminuição das tarifas 
bancárias e o aumento da concorrência, para tirar as 
instituições financeiras da zona de conforto atual que 
lhes permite ganhar muito dinheiro apenas com tarifas e 
operações de tesouraria. Tais medidas permitiriam que os 
bancos brasileiros pudessem voltar a seu importante papel 
de alavancar a produção e o consumo sem o atual risco de 
matar o cliente. 

Estes dois simples fatos 

fazem com que nosso sistema 

bancário, ao contrário do resto do 

mundo onde ele é um fator importante 

para alavancar a produção e o consumo, 

contribua fortemente para por em risco 

a saúde financeira de empresas e/

ou consumidores brasileiros que 

precisarem de crédito. 

Mario Bernardini é Engenheiro Metalúrgico, 
faz parte do Conselho Superior de Economia 
da FIESP, Assessor Econômico da Presidência 
e diretor de Competitividade, Economia e 
Estatística (dCEE) da ABIMAQ.
E-mail: mariobernardini1@gmail.com 
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COMPETITIVIDADE

No intuito de agregar ricas informações aos técnicos, empresários e toda cadeia envolvida na 
indústria da fundição, a partir desta edição, reforçaremos a seção COMPETITIVIDADE da Revista 
da ABIFA FUNDIÇÃO & Matérias-Primas publicando artigos/ trabalhos internacionais e outras 
matérias sobre o tema.

Na revista desse mês, além do artigo de Mario Bernardini: “UMA DOENÇA BRASILEIRA”, 
publicaremos o trabalho apresentado pela China no International Foundry Forum - IFF, realizado em Veneza – Itália, em 
setembro passado focado em “Status quo e tendências no desenvolvimento da indústria de fundição na China”. Desejamos a 
todos uma boa leitura!

STATUS QUO E TENDÊNCIAS NO DESENVOLVIMENTO 
DA INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO NA CHINA 

Associação Chinesa de Fundição, Wen Ping, Setembro, 2014

Tradução livre do trabalho apresentado por Mr. Wen Ping 
representando a CHINA, no último IFF – Fórum Internacional 
de Fundição, realizado em Veneza, Itália, set/2014, com a 
participação da ABIFA representando a Fundição no Brasil.

RESUMO
- Este trabalho mostra a preocupação do Governo Chinês 

com o futuro da indústria de fundição chinesa. 
Foi criado um programa chamado “Access to Foundry 

Industry”, com o objetivo de reestruturar a indústria de 
fundição local, buscando uma redução nas 30.000 fundições 
existentes para “apenas” 10.000 empresas. 

 O trabalho inicial seria um censo em que as empresas 
vão aderindo ao programa. Existe uma aprovação regional 
para evitar uma movimentação maior de trabalhadores, no 
país. 

Portanto, as micro e pequenas empresas até 2020 devem 
sair do mercado, permanecendo um novo parque industrial, 
moderno, eficiente que priorize a alta qualidade, escala de 
produção, preservação do meio ambiente e da segurança e 
saúde do trabalhador.  '

CONTEÚDO PRINCIPAL

1. Análise da situação da indústria Chinesa de fundição
2. Impacto na indústria da implementação do Acess to 

Foundry Industry (programa governamental)
3. A futura necessidade de equipamentos para fundição 

na China

GEStÃO EMPrESArIAl
COMPETITIVIDADE
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EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO CHINA X BRASIL

Comentários
Nos (Quadros 3 e 4) destacam-se o crescimento constante 

da produção chinesa, mesmo com desaceleração nos 
últimos 3 anos e no caso do Brasil a instabilidade presente 
nos últimos anos, mantendo porém um crescimento médio 
de 4,1% a.a. 

COMPARATIVO POR TIPO DE METAL

Comentários
No (Quadro 7) observa-se uma concentração maior, na 

produção chinesa dos fundidos de ferro cinzento, com 59,3% 
do total em detrimento dos demais metais.
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COMPARATIVO SETORIAL CHINA X BRASIL

Comentários
No (Quadro 10) fica evidente, para o Brasil a dependência 

da indústria automotiva que demanda quase 60% de nossa 
produção.

Por outro lado, destacam-se na China os segmentos 
de infraestrutura, ferroviário e mineração todos com uma 
participação no mínimo o dobro quando comparados a estes 
mesmos segmentos no Brasil 

2. IMPACTO DO PROGRAMA
ACCESS TO FOUNDRY INDUSTRY (CHINA)

Para fortalecer a gestão e padronizar as relações de 
mercado, o programa Acess to Foundry Industry foi criado 
pelo Ministro da Indústria e Tecnologia da Informação, em 
maio/2013. 

GEStÃO EMPrESArIAl
COMPETITIVIDADE
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Este programa cobre 9 aspectos:
• Condições de Construção e Layout
• Processos Produtivos
• Equipamentos de Produção
• Escala de Produção
• Qualidade do Produto
• Consumo de Energia
• Proteção Ambiental e Utilização Compreensiva dos 

Recursos
• Saúde, Segurança e Proteção do Trabalhador
• Capacitação da Mão de Obra

OBJETIVOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 
ACCESS TO FOUNDRY INDUSTRY (CHINA) 
• Promover um ajustamento estrutural e atualização da 

indústria de fundição 
• Promover o uso racional da energia e a redução 

das emissões com a eliminação gradativa do atraso 
tecnológico

• Conter o baixo nível de construções repetidas, evitando 
as expansões cegas, protegendo o meio ambiente, 
levando a um desenvolvimento sustentável da indústria

O Programa Access to Foundry Industry é uma política 
industrial voltada especificamente para a indústria de 
fundição. Os diferentes níveis na gestão regional e nacional 
possibilitam uma política orientada de acordo com as 
necessidades do mercado e adaptada às condições locais.

ITENS RELACIONADOS COM EQUIPAMENTOS 
DE FUNDIÇÃO (CHINA)
• As empresas devem ser equipadas com vários tipos de 

máquinas e equipamentos necessários à sua produção 
e ao mesmo tempo testando novos equipamentos que 
tragam uma melhoria na capacidade de produção com 
redução da poluição sonora, melhoria nos sistemas de 
controle das emissões, despoeiramento e melhoria na 
ventilação

• As empresas que utilizam areia na moldagem devem 
ser equipadas com sistemas de recuperação de areia. 

Taxas de recuperação de areia:
      -  Areia com silicato de sódio > 60% 
      -  Areia com resinas fenólicas alcalina > 70%
      -  Areia com resinas furânicas > 90%
      -  Areia verde > 95%

EMPRESAS DEVERÃO ESTABELECER SISTEMAS DE 
GESTÃO ENERGIA CONFORME GB/T 15587-2008 (CHINA)
(NORMA TÉCNICA CHINESA PARA GESTÃO DE ENERGIA INDUSTRIAL)

Os equipamentos de fusão deverão ter indicadores de 
consumo de energia conforme detalhado a seguir:
• Indicador de consumo de energia de forno Cubilô, na 

fusão de ferro
• Indicador de consumo de energia de forno a indução de 

média frequência para fusão de ferro
• Indicador de consumo de energia em forno a indução 

para fusão de aço

• Indicador de consumo de energia em forno a indução 
para fusão de alumínio

• Indicador de consumo de energia em forno elétrico a 
arco para fusão de aço

• Indicador de consumo de energia em forno elétrico a 
resistência para fusão de ligas de alumínio

• Indicador de consumo de energia em forno a gás para 
fusão de ligas de alumínio

DEMANDA FUTURA DE EQUIPAMENTOS PARA                                 
FUNDIÇÃO NA CHINA
• Eficientes e Avançados Equipamentos  para Macharia, 

Máquinas de Moldar Automáticas e para Limpeza de 
Peças, 

• Equipamentos para Sistemas de Fusão, de Preparação 
e de recuperação de Areia que sejam mais Eficientes e 
com baixo consumo de energia

• Utilização de diferentes tipos de robôs na área produtiva
• Equipamentos para fusão de ligas de alumínio e 

máquinas de moldar para die-casting (câmara fria e 
câmara quente)

• Equipamentos para despoeiramento
• Equipamentos para análise, testes e detecção de 

defeitos na peça fundida. 

UMA NOVA ETAPA PARA MELHORIA DA  QUALIDADE 
E  EFICIÊNCIA TECNOLÓGICA DA INDÚSTRIA DE                      
FUNDIÇÃO DA CHINA ESTÁ EM CURSO
• Reestruturação industrial, modernização será acelerada, 

pequenas e micro empresas deixarão o mercado. As 
empresas serão orientadas para o desenvolvimento de 
produção em largas escalas, assim como a formação 
de clusters voltados para um forte desenvolvimento da 
fundição

• Melhoria significativa nos processos, equipamentos e 
nível tecnológico das empresas de Fundição. Promover 
a utilização de máquinas e equipamentos automáticos, 
inteligentes e mais eficientes na produção de fundidos

• Inovação técnica na conservação de energia e na redução 
das emissões será muito fortalecido, aumentando assim 
o nível geral de proteção ao meio ambiente

• Promover de um modo geral a melhoria da qualidade 
do fundido 
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ense em uma aplicação de refratário 
em que se exija desempenho 
semelhante ao daquele de um forno 
a indução. É o ápice. Os fundidores, 
pioneiros no uso de fornos a 
indução, já tinham consciência 
disso. Suas preocupações, desde os 

primórdios, geraram ações inovadoras que permitiram um 
desenvolvimento técnico extraordinário, cujos resultados 
ainda hoje podem ser usufruídos. Certamente houve noites 
mal dormidas, stress, muita discussão, vitórias e derrotas 
nesta batalha que, passo a passo, marcou o árduo caminho 
característico das inovações. 

Pretendo trazer para sua apreciação alguns dados sobre 
esta batalha gloriosa, pois tive a felicidade de participar 
dela como responsável pela operação do primeiro forno a 
indução construído no Brasil. Antes disso me foi facultada 
a busca da necessária especialização na Alemanha, através 

P
REFRATÁRIO DE FORNOS A INDUÇÃO: 

UMA HISTÓRIA DE SUCESSO

de estágios em empresas de fundição, cursos junto a 
construtores de fornos e no Instituto de Fundição de Aachen.

Reporto para que fiquem registrados a dedicação, 
as ideias e o trabalho em equipe desenvolvidos pelos 
fundidores da época. Os resultados podem ser medidos 
nos procedimentos hoje usados com sucesso em todas 
as fundições.

Então, durante a visita realizada por estudantes à 
empresa Otto Junker GmbH, fabricante pioneira de fornos a 
indução, distribuiu-se uma agenda. Para minha surpresa e 
orgulho, nela estava inserida uma foto da maior instalação 
de fornos a indução do mundo na época, operada pela 
Ford no Brasil. Também foram distribuídos três livros em 
que constavam os trabalhos apresentados nos simpósios 
sobre refratários patrocinados pela empresa, uma fonte 
inestimável de informações técnicas. Nestes livros foram 
inseridas as contribuições dos fundidores participantes, 
registro das discussões dos diferentes trabalhos. Algumas 
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sugestões passaram a fazer parte da prática 
normal de revestimento refratário em 
fornos a indução. Assim, a partir 
de um simpósio patrocinado pelo 
fabricante de refratários Svenska 
Sílica, passou-se a usar uma 
forma perdida com um pequeno 
trecho cônico para conformar 
o refratário no fundo do forno. 
Com isso evita-se a turbulência do 
metal líquido, gerada pela mudança 
abrupta de direção em seu movimento 
normal, o qual é devido à ação do campo 
magnético em que se encontra. Quando a 
forma perdida era simplesmente cilíndrica havia 
uma erosão muito grande no canto inferior dos fornos, 
motivando a troca prematura do refratário.

Esta ação mecânica era particularmente intensa 
porque os fornos usados eram quase todos operados 
com frequência de rede (50 ou 60 ciclos). O uso dessas 
frequências gera efeitos paralelos, tais como a limitação 
do tamanho dos fornos - para ligas ferrosas a capacidade 
mínima era de uns 800 kg. Para dar a partida do forno, 
usavam-se blocos de metal com o diâmetro igual ao do 
forno, fundidos com as sobras das panelas de vazamento. 
Em operação normal costumava-se deixar cerca de um 
terço da capacidade do forno como “poço”. Assim evitava-
se o uso de um novo bloco de partida. Compare este tipo de 
operação com o de hoje, em que se esvazia o forno a cada 
carga, sem problemas de partida com carga sólida normal, 
graças ao uso de frequências mais altas na alimentação de 
energia, frequências essas passíveis de variação. Os ganhos 
não estão somente na facilidade de trocar as análises do 
material fundido em cargas sucessivas. Lembre-se também 
que existe grande possibilidade de engaiolamento quando a 
operação exige um poço de metal líquido. E engaiolamento 
significa desgaste excessivo de refratário, no mínimo.

Os estágios em empresas de fundição permitiram-me 
acesso a sinopses de simpósios sobre refratários de fornos 
a indução, realizados na década de 1950-1960. A primeira 
mensagem que ficou foi a de que havia uma premente 
necessidade de trocarem-se experiências para garantir 
o sucesso na implantação de técnicas inovadoras, uma 
lição que merece ser usada pelos fundidores brasileiros 
para enfrentar suas atuais dificuldades. Contrariando 
uma tendência humana de salvar o que se sabe, há 
uma necessidade maior, a de vencer nossa ignorância 
devido à falta de informação. Nessa época os fundidores 
entenderam que era preciso trocar experiências e foram 
à luta. Houve empresas que patrocinaram encontros para 
isso, cujo resultado foi excelente e facilitou a vida de todos 
os envolvidos.

Discutiram-se as características do refratário 
em si: tipo, origem, pureza e granulometria, 

especialmente de refratários ácidos, 
os mais usados pelas fundições de 

ferro fundido. Lembro que o início da 
produção de nodular também é dessa 
mesma época e a necessidade de 
troca de experiências era semelhante. 
Aqui o forno a indução se encaixou 

como uma luva, por permitir a fusão 
de um metal base com o teor de enxofre 

em níveis adequados.
Imagine-se que até então o revestimento 

de fornos revérbero ou cubilô era feito com 
tijolos ou com massa refratária úmida. No caso do 

forno cubilô, o carro chefe na época, era comum usar-
se um refratário minerado localmente, de qualidade 
inferior. A reforma do refratário era diária e para garantí-
la usavam-se dois fornos idênticos, de resto operados 
pelos mesmos dispositivos de carga e injeção de ar. A 
segurança operacional era garantida através de paredes 
refratárias de maior espessura. Estas eram consumidas 
a cada operação. No caso do forno a indução a segurança 
passou a ser preocupação muito séria, pois um eventual 
acidente poderia ter consequências desastrosas. Ademais 
a espessura do refratário teve que ser limitada porque é 
determinante da potência absorvida. A inovação começou 
com a recomendação do uso de uma massa refratária 
seca, à qual era acrescentado ácido bórico como agente 
de sinterização. Este era adicionado em percentagens 
variáveis, de acordo com a temperatura do metal líquido 
fundido e, em algumas fundições, de acordo com sua 
localização no forno, usando-se maior percentual em 
regiões de menor temperatura. Hoje se recebe a massa 
refratária com o agente de sinterização já incorporado. A 
granulometria nem é controlada, na convicção de que o 
fabricante de refratários esteja fazendo a sua parte para que 
ela possa atingir a densidade máxima quando compactada. 
Também se espera que o teor de agente de sinterização 
seja adequado à temperatura do nosso metal líquido.

Antigamente recebia-se o quartzito puro ensacado e, 
antes de misturá-lo, algumas fundições o secavam em 
estufa, a fim de tirar a umidade absorvida em sua superfície 
muito ativa. Ganhava-se com isso no tempo de sinterização, 
durante a qual haveria necessidade de evaporar essa água 
em condições muito menos favoráveis. Recomendavam-
se os mesmos cuidados de hoje, com ênfase especial 
para a limpeza. Os sacos rasgados representam um 
grande problema, quando se decide aproveitar o refratário 
derramado. Recomenda-se jamais fazê-lo.

O objetivo da mistura é obter uma distribuição 
homogênea do ácido bórico. Este era peneirado a fim de 

Discutiram-se 

as características 

do refratário em si: 

tipo, origem, pureza e 

granulometria, especialmente 

de refratários ácidos, os mais 

usados pelas fundições de 

ferro fundido. 
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conferir-lhe o seu estado adequado, em pó. Nos primórdios 
fazia-se a mistura a mão, paleteando a massa com o ácido 
bórico no mínimo 15 vezes de um lado para o outro, sobre 
uma superfície limpa, uma lona, p.ex. Depois se passou a 
usar misturadores em Y (idênticos aos usados para misturar 
os componentes de areia Shell a seco) e betoneiras. Neste 
último caso a recomendação era de que se adquirisse 
uma betoneira para uso exclusivo, a fim de evitar qualquer 
resquício de contaminação na mistura.

Para fazer a compactação de uma massa refratária 
seca é necessário o uso de uma forma perdida de aço, 
para sustentá-la. É importante que a solda desta forma 
seja bem feita, com acabamento adequado. Houve casos 
em que uma solda mal feita gerou marcas na superfície do 
refratário, efeito do superaquecimento localizado durante 
a sinterização. A socagem era manual, em camadas de 
uns 10 cm, com garfos especiais, feita por um grupo de 
operários (4 a 8, dependendo do tamanho do forno), que iam 
andando em sua volta, à medida que socavam. Lembravam 
cerimônias religiosas indígenas. Só faltava o canto ritmado. 
Em uma de que participei o trabalho foi animado o tempo 
todo por um dos participantes contando piadas. Só assim 
foi quebrada a monotonia, o grande inimigo de um trabalho 
que tem que ser muito bem feito.  Em algumas fundições 
proibia-se o fumo, um mau costume muito difundido na 
época, na plataforma dos fornos. Esta era varrida antes 
de iniciarem-se os trabalhos, a fim de garantir a limpeza, 
fundamental para a qualidade do refratário e a consequente 
segurança de operação do forno. Tudo isso como parte da 
cultura da empresa: fazer uma vez e bem feito.

Antes de ser adotada universalmente, houve muita 
discussão sobre como fazer a compactação da massa 
refratária por vibração. Os críticos aventavam a possibilidade 
de segregação dos grãos refratários de diferentes diâmetros, 
quando sujeitos a vibração. A persistência de alguns levou 
ao desenvolvimento dos atuais dispositivos vibratórios. 
Assim atingiu-se grande eficiência e o trabalho hoje é mais 
limpo, mais rápido, menos cansativo e menos monótono.

O revestimento interno da bobina com massa refratária 
isolante foi outra facilidade com que os fabricantes de 
fornos nos brindaram. Este isolamento térmico era feito 
originalmente com placas de asbesto, presas contra a 
bobina através de cintas metálicas móveis. Ele é importante 
para que se tenha um gradiente térmico adequado no 
refratário em si, determinante da espessura de suas 
diferentes camadas, vidrada, semi-sinterizada e solta, 
que conferem ao cadinho uma série de características, 
fundamentais ao seu desempenho. Registre-se ainda que 
algum forno já se salvou de acidentes mais graves graças a 
essa camada refratária isolante.

Todos os cuidados na confecção do cadinho e em sua 
sinterização influem sobre o desempenho do mesmo. Já 
que ele é fabricado na própria fundição, importa que sejam 
seguidas a risca as instruções fornecidas pelos fabricantes 
de refratários. O desempenho do cadinho, medido pelo 
número de corridas entre dois revestimentos, é um dado 
muito importante que até a direção da empresa conhece, 
e cobra! A pergunta que se impõe é quando deve ser 
quebrado o refratário. A melhor resposta conhecida é: 
uma carga antes de furar o forno. Como jamais vivi a triste 
experiência de furar um forno, posso afirmar que faço parte 
do grupo que valoriza a segurança. Entre um desempenho 
excepcional e a segurança de operação regular, há de 
optar-se pela última.

Na operação do forno a indução há uma série de cuidados 
que ajudam a melhorar o desempenho do refratário. 
Fabricantes de fornos e fornecedores de refratários em 
geral fornecem aos fundidores instruções básicas sobre o 
assunto. Destaco a inspeção visual depois de cada corrida 
como uma ação simples e efetiva no controle do desgaste 
do refratário. É de lembrar-se ainda a observação feita 
pelo participante de um simpósio sobre refratários. Seu 
comentário estava ligado à prática diária de operação. A 
situação descrita foi a seguinte: Hans, o forneiro, está com 
o forno pela metade e verifica que a temperatura do metal 
está muito baixa. Por esta razão liga o forno a plena potência, 
para um aquecimento rápido. Nisso, vem seu amigo Peter 
e ambos passam a comentar os resultados do futebol de 
ontem. A discussão se prolonga e o metal superaquecido 
“come” o refratário. Prejuízo. Não seria impossível que esta 
cena já tenha ocorrido na sua fundição.

Espero sinceramente que as observações acima 
tenham servido para incentivá-lo a buscar um desempenho 
melhor e segurança máxima na operação de seu forno a 
indução. É de destacar-se especificamente a importância 
de experiências técnicas compartilhadas. São elas a chave 
do sucesso em nosso dia a dia como fundidores. Desejo 
a todos muito sucesso ao enfrentarem os desafios que 
sempre acabam surgindo na caminhada. 

Enio Heinen é Engenheiro Metalúrgico for-
mado na uFrgs, com curso de especialização 
em Fundição na rWth de Aachen-Alemanha, 
Foi professor de Fundição na uFrgs duran-
te 28 anos e de metalurgia Física na ETT - 
Escola Técnica Tupy - Sociesc, trabalhou em 
diversas fundições brasileiras. Atualmente é 
consultor técnico em Fundição. 
E-mail: enioheinen@gmail.com 
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negável que a normas internacionais merecem 
ser reconhecidas como reflexo da realidade 
mundial, especialmente quando a globalização e 
implementação de mecanismos sofisticados nas 
indústrias e segmentos de prestação de serviços 
reduzem postos de trabalho. 

No entanto, não se pode perder de vista a 
realidade peculiar de cada país ou continente que 
ratifica os termos da Convenção Internacional. 

Isso significa dizer que não se devem deixar de lado os 
aspectos culturais, bem como realidade fática dos empregados 
e empregadores, especialmente sistema de tributação e 
respectiva distribuição de benefícios à sociedade. 

É exatamente nesse cenário que se busca um caminho 
para compreender a Convenção nº 158 da Organização 
Internacional do Trabalho, bem como o relevante impacto 
jurídico e econômico da ratificação de seus termos para 
impossibilitar a dispensa sem justa causa. Dessa forma, se 
busca levantar os pros e contras dos direitos trabalhistas 
lançados nesse tratado internacional de direitos humanos.

Na exposição de motivos da Convenção nº 158 da 
Organização Internacional do Trabalho que trata do Término 
da Relação de Trabalho por Iniciativa do Empregador, aprovada 

I
FIM DA DISPENSA SEM JUSTA CAUSA E 

CONVENÇAO 158 DA OIT DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO X JUSTIÇA SOCIAL

na 68ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho 
(Genebra – 1983), que entrou em vigor no plano internacional 
em 23 de novembro de 1985, foram levados em consideração 
os seguintes aspectos: graves problemas que se apresentam 
em razão das dificuldades econômicas e das mudanças 
tecnológicas ocorridas nos últimos anos em grande número 
de países.

Feitos os esclarecimentos acima se passa a demonstrar 
os aspectos introduzidos pela Convenção nº 158 da OIT, a 
fim de permitir uma compreensão da extensão e reflexos 
das alterações.

De acordo com a redação do artigo 4º da Convenção nº 
158 da OIT “Não se dará término à relação de trabalho de um 
trabalhador a menos que exista para isso uma causa justificada 
relacionada com sua capacidade ou seu comportamento ou 
baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, 
estabelecimento, ou serviço”.

Da mesma forma, a Convenção nº 158 da OIT, nos artigos 
seguintes, disciplinam os procedimentos prévios para por fim a 
relação de trabalho dividindo o ônus da prova entre empregador 
e empregado em conformidade com os procedimentos 
estabelecidos pela legislação e práticas nacionais. No caso do 
Brasil o impasse seria resolvido através da Justiça do Trabalho, 
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sendo que na verdade o ônus da prova tende a ser 
apenas do empregador. 

Importante observar que a Convenção 
nº 158 da OIT ainda não se encontra em 
vigor, pois apesar de aprovada através de 
Decreto Legislativo nº 68 de 16.09.1992 
pelo Congresso Nacional e ratificado pelo 
Governo do então Presidente da República 
Fernando Henrique Cardoso em 05.01.1995, 
foi denunciado através do Decreto nº 2.100 
de 20.12.1996, pelo mesmo Presidente da 
República. Vale dizer que a denúncia significa a 
retirada da validade outrora concedida. Referida 
denúncia teria se dado por pressões dos segmentos 
econômicos que sofrem com as crises no setor industrial. 

Nessas condições,  surgiu grande impasse jurídico quanto 
à validade dessa denúncia. Se a aprovação se deu através do 
Congresso Nacional fazendo com que a Convenção nº 158 
ingressasse no ordenamento jurídico brasileiro para eliminar 
a dispensa sem justa causa, poderia a mera denúncia, sem 
tramitar no Congresso Nacional, validar a retirada da norma 
recém aprovada do cenário jurídico  nacional? 

Pois bem, é exatamente esse o tema da ação que tramita 
no Supremo Tribunal Federal denominada Ação Direta de 
Inconstitucionalidade ou ADIN. Referida ação foi  ajuizada pela 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - 
CONTAG e pela Central Única dos Trabalhadores - CUT contra 
o Decreto 2.100/96, por meio do qual o Presidente da República 
tornou pública a denúncia, pelo Brasil, da Convenção 158 da 
OIT, relativa ao término da relação de trabalho por iniciativa 
do empregador. 

Essa ação ainda não foi totalmente julgada, mas 
recentemente o Min. Joaquim Barbosa, em voto-vista, 
julgou o pedido integralmente procedente para declarar a 
inconstitucionalidade do decreto impugnado por entender não 
ser possível ao Presidente da República denunciar tratados 
sem o consentimento do Congresso Nacional. Se os demais 
Ministros seguirem essa linha de raciocínio ocorrerá, após a 
regulamentação através de norma específica, a proibição do 
término da relação de trabalho por iniciativa do empregador.

Por outro lado, aguarda-se com bastante expectativa a 
apreciação do Congresso Nacional do Texto da Convenção 
nº 158, de 1982, da Organização Internacional do Trabalho - 
OIT, sobre Término da Relação de Trabalho por Iniciativa do 
Empregador, sendo que em 27/11/2014 o Dep. Assis Melo 
(PCdoB-RS) emitiu parecer técnico pela constitucionalidade, 
juridicidade e, no mérito, pela aprovação pelo Congresso 
Nacional, da Convenção nº 158, de 1982, da Organização 
Internacional do Trabalho

Frente à possibilidade de ingresso no ordenamento jurídico 
brasileiro e posterior regulamentação do Término da Relação 
de Trabalho por Iniciativa do Empregador, indaga-se se de fato 

a finalidade da norma está sendo cumprida, ou seja, a Justiça 
Social está sendo  prestigiada?

A proteção do emprego formal frente às dificuldades 
econômicas que os empresários e indústrias brasileiras 
enfrentam coincide com tamanha proteção? Outra indagação 
que se faz é se a iniciativa privada, já tão onerada com uma 
das maiores cargas tributárias do mundo e pouco retorno 
em segurança, saúde, habitação, merece absorver tamanha 
responsabilidade (manutenção de emprego a todo custo) sem 
nenhum incentivo ou contrapartida fiscal?

São inúmeras as indagações. A Justiça Social merece 
ser prestigiada de todas as formas possíveis, inclusive as 
minimamente exigíveis, como saneamento básico, saúde, 
segurança e educação. Se vivêssemos nesse país ideal, seria 
plenamente cumprida a finalidade da norma ao proibir a 
dispensa imotivada, o que à toda evidência e infelizmente não 
é o caso do Brasil.

Estamos diante de um verdadeiro conflito do que deve ser 
e do que realmente é, mas que fique registrado que a Justiça 
Social vai muito além do impedimento da dispensa sem justa 
causa, mesmo porque a legislação brasileira tem mecanismos 
legais que possibilitam o término da relação de trabalho 
através do pagamento da multa de 40% do valor do FGTS – 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.  No ordenamento 
jurídico brasileiro há quantidade e qualidade de normas que 
indenizam o Término da Relação de Trabalho por Iniciativa 
do Empregador, mantendo a relação de empregado bastante 
equalizada, sem qualquer prejuízo à Justiça Social. 

Outra indagação 

que se faz é se a iniciativa privada, 

já tão onerada com uma das maiores 

cargas tributárias do mundo e pouco 

retorno em segurança, saúde, habitação, 

merece absorver tamanha responsabilidade 

(manutenção de emprego a todo 

custo) sem nenhum incentivo ou 

contrapartida fiscal?

Dra. Deise da Silva Loures
tavares leite Sociedade de Advogados
rua Haddock lobo, 337, 8º andar, Cerqueira Cesar,
São Paulo, SP, CEP 01414-901
telefone: (55 11) 3037-7373
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a matéria ABIFA Março/2008 – 
edição 95 (Meio Ambiente), sob 
o tema “Viabilidade Econômica 
de Investimentos Ambientais”, 
tratamos basicamente da 
importância de se fundir as 
ideias econômicas e ideias 
ecológicas, bem como 
mostramos que ambas andam 

e devem andar juntas. Vemos agora, como nunca antes na 
história, que isso realmente deve acontecer.

Segundo Pavan Sukhdev, economista do Deutsche Bank, 
líder de um estudo europeu sobre ecossistemas, somente a 
devastação ambiental causa um prejuízo que fica em torno de:

 
PREJUÍZO COM A DEVASTAÇÃO AMBIENTAL 

DE: 02 E 05 TRILHÕES DE DÓLARES POR ANO.

O economista alemão chegou a esta conclusão estimando 
o valor dos serviços – como a absorção de gás carbônico e 

N
O CRESCIMENTO DA CRISE AMBIENTAL

a disponibilidade de água doce – oferecidos pelas florestas 
com os custos tanto do seu deslocamento como da vida sem 
ambos. E concluiu que a crise de crédito é praticamente 
insignificante se comparada à crise ambiental.

Mas a visão Alemã está muito a frente visão 
sulamericana e de muitos países ao redor do globo. 

O presidente da França, Nicolas Sarkozy, num simples 
telefonema a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, 
pactuou entre os dois países o Pacote Energia-Clima, 
o qual preconiza que até o ano de 2030 as emissões de 
gases poluentes sejam reduzidas em 40%, bem como 27% 
de toda a energia consumida seja renovável, bem como 
eficiência energética de 15%.

As causas dessas crises são praticamente idênticas, 

PACOTE ENERGIA-CLIMA

Objetivo Meta

Redução das emissões de gases com efeito de 
estufa (baseando-se em 1990).

40%

Incorporação de energias renováveis (até 2030). 27%

Eficiência energética para as interconexões 15%
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pois em ambos têm demandado reparações por supostos 
débitos que nunca serão suficientes. Infelizmente, temos 
a forte tendência de acreditar que nossos recursos 
ecológicos serão infindavelmente duráveis.

É o que vemos ocorrer no sistema ambiental 
recentemente, um verdadeiro colapso de ideais que estão 
fora de qualquer realidade matemática e prática. Simples 
e prático em uma pequena reflexão: consideremos uma 
população de peixes cresça 3% ao ano e que o setor de 
pesca cresça 10% = colapso. Exatamente esta concepção 
que vemos no setor do ambiente hodierno.

O caso mais prático para nós brasileiros é o tão 
comentado caso amazônico, um crescimento econômico 
totalmente desorganizado e pronto para colapsar muito 
em breve se nada for feito. A expansão desordenada é 
fruto também de todas as atitudes irracionais que nela são 
tomadas, sem nenhum órgão realmente competente que 
credite e esteja no controle de tais atos

A exploração predatória de madeira e caça; 
desmatamentos; contaminação de lagos e rios o qual 
prejudica toda uma várzea rica em biodiversidade, 
mangues e toda flora são alguns dos poucos exemplos os 
quais sinalizam um sistema fadado a falência.

Como se não bastasse, o crescimento intensivo da 
China evidencia o alto risco do crescimento da crise 
ambiental, é notório o conhecimento, mas salientamos 
que a expansão da economia chinesa, com seus nada 

menos 1,3 bilhões de habitantes, representando quase 
20% da população mundial (ou seja, para cada 06 pessoas 
no mundo, podemos dizer que há praticamente 01 chinês 
no meio!). Imagine a quantidade de resíduos que esse país 
não gera? Sendo que a média mundial é de 01 kg de lixo 
produzido por dia. Obviamente quanto mais rico o país ou 
região, maior a quantidade de resíduos gerados.

O ar é prejudicado, a biodiversidade de espécies 
estão cada vez mais extintas, a contaminação de 
solos, rios e lagos agravado, desmatamento de árvore 
já é considerado sinônimo de expansão dos grandes 
centros, caça e pesca predatória cresce num ritmo 
desordenado e desorganizado. A recente intensificação 
do processo de salinização das áreas irrigadas, somado 
todo o colapso da economia mundial, se exigirá cada 
vez mais do setor ecológico e meio ambiente em geral, 
havendo sérios ceticismos de uma melhora progressiva 
e significativa. 

Engº Paulo Lima
ENSA Ambiental
tel.: (11) 2659-1835 / (11) 9 9592-8591
E-mail: comercial@ensaambiental.com.br
www.ensaambiental.com.br
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EMISSÕES ATMOSFÉRICAS, REDUÇÃO DOS GASES 
DO EFEITO ESTUFA E O IMPACTO NAS INDÚSTRIAS

o ano de 2014, o Brasil e as 
indústrias aqui instaladas vêm 
passando por sérias mudanças 
no Meio Ambiente e em suas 
regulações e leis .
Com relação a Logística 
Reversa e Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, a ABIFA já vem trabalhando desde 2004 
na regulação e incentivo do uso e reúso das  ADF - Areias 
Descartadas de Fundição. 

A escassez de chuva que vem ocorrendo na região 
SUDESTE (SP, RJ e MG) é a maior em 80 anos. A redução 
dos volumes de água nos rios já vem prejudicando parte 
das indústrias que captam água dos rios para uso em seus 
processos (matéria sobre o assunto na edição n°171/2014).

A grande dúvida de estudiosos e cientistas sobre 
o assunto é se essa seca é cíclica ou causada pelo 

aquecimento global, pela emissão de GEE – Gases de Efeito 
Estufa e pelo desmatamento.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação divulgou 
no mês de Novembro/2014 a “II Estimativas Anuais de 
Emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil”.

Neste relatório, o MCTI divulga que no Brasil as reduções 
de emissão de CO2 foram de 41,1% entre 2005 e 2012 e o total 
de emissões em 2012 foi de 1,2 bilhões de ton. de CO2eq. 
O MCTI divulgou que a queda nas emissões é resultado 
principalmente pela redução do desmatamento e uso do solo. 

Os principais GEE-Gases de Efeito Estufa usados nos 
estudos são:

• CO2  - Dióxido de carbono 
• CH4 - Metano 
• N2O  - Óxido nitroso 
• SF6   - Hexafluoreto de enxofre 
• HFCs- Hidrofluorcarbonetos 
• PFCs – Perfluorcarbonetos 

GEStÃO EMPrESArIAl
MEIO AMBIENTE/SUSTENTABILIDADE
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A meta assumida pelo Brasil na Convenção do Clima/2009 
em Copenhague é de 3,2 milhões de toneladas CO2eq para o 
ano de  2020. 

Também no começo de Novembro, o IPCC - Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU 
propôs a eliminação da emissão de CO2 em 100 anos. 

Isto é possível? Podemos dizer que sim.  A criação de novas 
empresas, máquinas, processos industriais e empregos seria 
imensa, movimentando a economia e novos negócios.

No Brasil, algumas empresas já estão preocupadas, e 
investem pesado na redução e compensação das emissões de 
CO2 e na sustentabilidade.

Energia : principais fontes energia utilizadas no Brasil que emitem CO2 são 
petróleo, cana-de-açúcar , gás natural , hidráulica, carvão e lenha.

Notas:
• Indústria Metalúrgica: produção de ferro/aço e produção de alumínio 

(sinterização, consumo de coque de carvão mineral nos altos-fornos de 
produção de ferro-gusa e sopro de oxigênio nas aciarias);

• Indústria Mineral: produção de cal, cimento, magnésio e vidro e consumo de 
barrilha;

• Indústria Química: produção de ácido adípico, ácido fosfórico, ácido nítrico, 
acrilonitrila, amônia, caprolactama, carbureto de cálcio, cloreto de vinila, 
eteno, metanol, negro-de-fumo, óxido de eteno e outros petroquímicos;

• Uso de gases em sistemas de refrigeração e ar condicionado (HFCs – 
hidrofluorcarbonetos);

• Uso de gases isolantes em equipamentos elétricos (SF6 – hexafluoreto de 
enxofre).
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 DECRETO Nº 44.042, DE 09 DE JUNHO DE 2005 - 
Institui o Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas

• Paraná: envio obrigatório do Relatório GEE
 LEI 17133/2012: Política Estadual de Mudanças 

Climáticas . 

• Rio de Janeiro: envio obrigatório do Relatório GEE
 RESOLUÇÃO INEA/PRES N° 65 DE 14 DE DEZEMBRO 

DE 2012 -Dispõe sobre a apresentação de plano de 
mitigação de emissões de gases de efeito estufa 
para fins de licenciamento ambiental no Estado do 
Rio de Janeiro.

 LEI Nº 5690 DE 14 DE ABRIL DE 2010 - Institui 
a Política Estadual sobre Mudança Global do 
Clima e Desenvolvimento Sustentável e dá 
outras providências.

• Rio Grande do Sul: não exige envio do Relatório GEE
 LEI N.º 13.594, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010 - 
 Institui a Política Gaúcha sobre Mudanças Climáticas 

- PGMC -, fixando seus objetivos, princípios, 
diretrizes e instrumentos e dá outras providências

• Santa Catarina: não exige envio do Relatório GEE
 LEI Nº 14.829, de 11 de AGOSTO de 2009 - Institui 

a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas e 
Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina, e 
adota outras providências.

• São Paulo: envio obrigatório do Relatório GEE
 LEI Nº 13.798, 9 DE NOVEMBRO DE 2009 - Institui a 

Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC
 DECRETO Nº 55.947, DE 24 DE JUNHO DE 2010 

- Regulamenta a Lei nº 13.798, de 9 de novembro 
de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de 
Mudanças Climáticas (Envio de inventário de GEE- 
Gases de Efeito Estufa) 

Esses investimentos ocorrem principalmente em:
• Mudança nos processos industriais:
Ex.: Troca de fornos a carvão/diesel por fornos elétricos;
• Gestão e otimização dos processos indústrias (redução 

de perdas e melhoria da qualidade e eficiência);
• Pesquisa e investimento em novas tecnologias;
• Uso de combustível verde (álcool e biodiesel) nos 

veículos automotores;
• Compensação das emissões de CO2 com plantio;
• Fretes e logística composta (transporte composto de 

insumos e produtos); 
• Redução de consumo de energia (lâmpadas de baixo 

consumo);
• Coleta e reaproveitamento da água de chuva e 

tratamento de águas em geral;
• Redução na geração de resíduos;
• Uso de sucatas e recicláveis nos processos industriais;
• Uso de fibras vegetais ao invés de sintéticas (ex.: forro 

de banco dos veículos);
• etc.

Alguns Estados do Brasil e seus órgãos ambientais já 
exigem das indústrias, atividades que usam combustível fóssil, 
e que emitam GEE enviem os Relatórios de Emissão de Gases. 

AS FUNDIÇÕES ESTÃO DENTRE AS ATIVIDADES QUE ESTÃO 
OBRIGADAS A ENVIAR OS “RELATÓRIOS 
DE EMISSÕES GASES DE EFEITO ESTUFA”.

A metodologia para o cálculo das emissões estimadas é 
baseada na Norma ISO 14.064 -1 – Gases de Efeito Estufa, ou a 
metodologia do GHG-Protocol (Greenhouse Gás).

Especificamente o Estado de São Paulo está revisando 
os padrões de qualidade do ar no Meio Ambiente, conforme 
as recomendações da OMS - Organização Mundial da Saúde. 
Serão reduzidos os índices de Material Particulado, Dióxido de 
Enxofre (SO3) e Ozônio (O3) no ar. O controle das emissões nas 
regiões Metropolitanas, Interior e Litoral serão mais rigorosos 
(Decreto Estadual S.P. n° 59.113/2013).

STATUS DE EXIGÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE MEIO 
AMBIENTE DE CADA ESTADO BRASILEIRO.

• Minas Gerais : envio voluntário do Relatório GEE
 DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 151, DE 01 

DE JULHO DE 2010 - Regulamenta o "Programa de 
Registro Público Voluntário das Emissões Anuais de 
Gases de Efeito Estufa do Estado de Minas Gerais" e 
dispõe sobre os incentivos à adesão.

Sandro Oliveira das Chagas é Engenheiro Químico, diretor - 
ECr Engenharia, responsável Químico: Atlas Copco Brasil 
ltda / Chicago Pneumatic.
E-mail: sandro.engenharia@uol.com.br

GEStÃO EMPrESArIAl
MEIO AMBIENTE/SUSTENTABILIDADE
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ão Paulo está passando pela mais grave 
crise de abastecimento de água de sua 
história, o que impõe a imediata adoção 
de medidas de contingência por todos os 
segmentos da sociedade. 

A indústria já vem se preparando há 
muito tempo em relação ao uso racional 
da água, pois enxerga esse recurso como 
um insumo essencial aos seus processos, 

que necessita ser preservado por meio de ações de otimização 
de seus sistemas, reúso e boas práticas de conservação de 
água em geral.

 Nesse sentido, para melhor auxiliar as indústrias com 
informações sobre o tema, a Fiesp, em conjunto com o Ciesp, 
possui diferentes frentes de trabalho envolvendo a divulgação 
de práticas e tecnologias, acompanhamento legislativo, 
reconhecimento de ações voltadas a conservação e uso da água, 
seja nos âmbitos municipal, estadual, federal e internacional, 
por meio de:

• Representação da indústria em fóruns de discussão e 
deliberação do uso de recursos hídricos, abrangendo as 
21 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(UGRHI) do Estado de São Paulo, câmaras técnicas 
dos Comitês das Bacias Hidrográficas, dos Conselhos 
de Recursos Hídricos, além das câmaras técnicas no 
âmbito Federal. 

• Ações de educação e apoio a indústria: publicação 
de cartilhas, folders, livros em parceria com diversas 
entidades, referente ao uso racional da água. Dentre 
essas edições, disponíveis para download no site da 
Fiesp e do Ciesp, podemos citar:

-  Manual de Orientações para o Setor – Conservação e 
Reúso da Água – Vol. 1

S
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NA INDÚSTRIA, 

UMA QUESTÃO DE ESTRATÉGIA

-  O Uso Racional de Água no Setor Industrial, 2012
-  Conservação e Reúso da Água em Edificações 2ª 

edição, 2006
-  Folders para indústria e escolas disponíveis no site:  

http://www.fiesp.com.br/agua
• Como ação educacional, a Fiesp e o Ciesp também 

realizam seminários na Sede e nas Diretorias Regionais 
para divulgação de informações e promoção de 
discussões com as indústrias do Estado. 

• Prêmios: Visando incentivar a adoção de boas práticas 
para o uso da água, a Fiesp promove anualmente o 
Prêmio Fiesp de Conservação e Reúso da Água que em 
2014 teve sua 9ª edição, totalizando até essa data 149 
projetos inscritos. 

Também visando contribuir com ideias simples e 
de resultado eficaz, a Fiesp em parceria com a o SENAI 
incentiva o uso de redutores de vazão, tal qual o redutor 
desenvolvido pela Escola do SENAI Mario Amato, em 
2008, que podem ser instalados em torneiras comerciais, 
residenciais, ou mesmo industriais, reduzindo em média 
50% do fluxo de água por torneira.

A Fiesp e o Ciesp também disponibilizaram materiais em 
seus sites com dicas e sugestões para o Gerenciamento da 
Crise e enfrentamento de restrições de captação de água, em 
Bacias hidrográficas com alta criticidade de disponibilidade 
hídrica, como dos rios Piracicaba Capivari e Jundiaí-PCJ (veja 
nota em anexo):

I- CONHECER O USO DA ÁGUA NA EMPRESA PARA REDUZIR, 
RECICLAR E REUSAR.

• realize o Balanço Hídrico da empresa;
• avalie os ganhos e eficiência dos projetos implementados;
• a atividade que está consumindo água é realmente 

GEStÃO EMPrESArIAl
MEIO AMBIENTE/SUSTENTABILIDADE
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necessária?
• é possível utilizar água de qualidade inferior?
• é possível reutilizar o efluente/ águas servidas?
• há alternativa com viabilidade técnica-econômica?

II-DICAS PARA REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA
• evite jatos intensos, eliminar vazamentos;
• evite limpeza desnecessária;
• reuse e recicle de água de lavatórios ou enxagues;
•  utilize fonte alternativa de refrigeração, onde for 

apropriado;
•  desligue o fornecimento de água quando não estiver 

em uso;
• realize treinamentos, divulgação, reconhecimento de 

boas práticas.

III- PLANO DE CONTINGÊNCIA
Visa a garantia de disponibilidade de água:
• operação de estação de tratamento de água (ETA) 

própria.
• aumente a capacidade de armazenamento de água; 

realize estudos para solicitação de perfuração de poços 
profundos;

• utilize água de reúso interna e externa;
• realize estudos de reciclagem ou reuso de água e 

efluentes para curto prazo;
• acompanhe as informações do comitê de bacias na 

região;
• pesquise boas práticas já adotadas em regiões com 

escassez de água.

Atenção com a operação de sistemas de incêndio, resfriamento, 

garantindo a quantidade mínima de segurança de água.

NOVAS REGRAS TÊM VALIDADE POR PRAZO INDETERMINADO, 
ENQUANTO O VOLUME ÚTIL DOS RESERVATÓRIOS DO SISTEMA 
CANTAREIRA ESTIVER ABAIXO DE 5%. VALE LEMBRAR QUE JÁ 
ESTÁ SENDO USADA A RESERVA ESTRATÉGICA OU CHAMADO 
“VOLUME MORTO”.

Na última quinta-feira (22/01), foi publicada a Resolução Conjunta 
da Agência Nacional de Águas (ANA) e do Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE) de nº 50 que estabelece regras e condições de 
restrição de uso para captações superficiais de água nas bacias dos rios 
Jaguari, Camanducaia e Atibaia (PCJ) pelos usuários do setor industrial, 

agricultura, operadoras de abastecimento de água e outros.
As novas regras têm validade por prazo indeterminado, 

enquanto o volume útil dos reservatórios do Sistema Cantareira 
estiver abaixo de 5%, lembrando que, no momento, estamos 
usando a reserva estratégica ou chamado “volume morto”.

Desta forma, as restrições de captação de água poderão 
incidir sobre os usuários das Bacias dos rios Jaguari, 
Camanducaia e Atibaia de acordo com as vazões disponíveis nos 
rios, que definirão os seguintes “Estados das Vazões”: 

ESTADO DE ALERTA
não haverá restrição de uso para captação de água 

superficial, porém é um indicador de atenção para todos os 
usuários quanto a possibilidade de uma restrição imediata da 
captação de água.

 
ESTADO DE RESTRIÇÃO 

todas as captações de água superficial devem ser reduzidas 
conforme abaixo:

• redução de 20% no uso do volume diário outorgado 
para captação de água para o consumo humano ou 
dessedentação animal;

• redução de 30% no uso do volume diário outorgado 
para captações de água para uso industrial e irrigação;

• paralisação dos demais usos. 
Para conhecer o Estado das Vazões, os usuários devem 

acessar a página eletrônica da Sala de Situação PCJ – Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí, todas as segundas e quintas-feiras, quando 
haverá a publicação de novas informações.

 
RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES: 

1. A entrada em “Estado de Restrição” ocorrerá a partir das 
0h do dia subsequente à disponibilização da informação 
na Sala de Situação do PCJ e a saída dele ocorrerá 
imediatamente após a publicação da informação no 
referido site.

2. Para comprovar o atendimento dessa resolução, quando 
indicado o Estado de Restrição, os usuários devem 
monitorar e manter disponíveis os registros dos volumes 
diários captados, bem como do horário de captação.

3. Esteja sempre atento às informações de Estado de Vazão 
indicados na Sala de Situação PCJ, por meio do website: 
www.sspcj.org.br.

Para mais informações e dicas para enfrentamento da crise 
nas empresas, acesse publicações a seguir:

Cartilha “Gerenciando a escassez de 
Água na Indústria” produzida pelo 
Departamento de Meio Ambiente da 
Fiesp e Ciesp

Lista de municípios afetados e 
outros detalhes das regras da 
resolução
fonte: site da ANA

Infográfico explicativo sobre as 
Regras de Uso do PCJ 
fonte: ANA

fonte: departamento de Meio Ambiente dMA – Fiesp.
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PErFIl dO ASSOCIAdO

A marca IKO é conhecida há mais de 50 anos, desde 
o estabelecimento da empresa “IKO Industriekohle” na 
Alemanha, como um dos principais fornecedores de 
aglutinantes de areia de moldagem para a indústria de 
fundição. 

Hoje em dia oferecemos soluções para moldagem de 
areia verde de nossas bases internacionais na Europa, 
Américas e Ásia. A marca IKO simboliza e é reconhecida 
mundialmente pelo “know-how”, serviços customizados, 
inovação e qualidade nesta área.

IKO é uma marca do Grupo S&B. S&B tem uma longa 
tradição como fornecedor de bentonitas para fundição.  Com 
a aquisição da IKO-Erbsloeh em 2001, a S&B se aproximou 
de clientes de fundição na Europa, fornecendo aos mesmos, 
bentonitas, carvão e tecnologia de aplicação. O grupo 
expandiu primeiro para as Américas, e mais recentemente 
para a China e Índia através da incorporação da experiência, 
tecnologia e bens de fornecedores de fundição locais. 

 
IKO – INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA DE FUNDIÇÃO

 
A tecnologia de ponta da IKO tem sido fundamental 

no desenvolvimento de uma série de produtos e soluções 
inovadoras para muitos segmentos dentro da indústria 
de fundição, abordando não somente preocupações 
ambientais, mas também melhoras nos processos de 
fundição e na eficiência. 

 

ADITIVOS DE AREIA VERDE DE MOLDAGEM
 
Tecnologia de fundição moderna é focada na produção de 

peças fundidas de alta qualidade com geometrias complexas 
e próximas à forma final. As crescentes exigências técnicas 
por fundidos de parede fina exerce uma alta carga térmica 
e mecânica sobre o molde durante a produção. Areias de 
moldagem aglomeradas com bentonita de alta qualidade são 
capazes de oferecer a solução necessária para a estabilidade 
do molde e a flexibilidade necessária para a produção de 
fundidos em conformidade com as demandas cada vez mais 
rigorosas. Formadores de carbono lustroso de alta qualidade 
permitem um baixo consumo de aditivos, ao mesmo tempo 
em que oferecem um desempenho e qualidade de fundição 
superior. A capacidade de recuperar estas areias e aditivos 
em uma sociedade com uma consciência ambiental cada 
vez maior torna a aplicação desta tecnologia atrativa, tanto 
econômica- como ecologicamente.

IKO – SOLUÇÕES INTERNACIONAIS PARA FUNDIÇÃO
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FORMADORES DE CARBONO LUSTROSO
 
Um Formador de Carbono Lustroso é adicionado às 

areias de moldagem aglomeradas com bentonita a fim de 
reduzir a oxidação, minimizar a adesão de areia, aumentar 
as superfícies de fundição e combater a ocorrência de 
defeitos de fundição. 

No campo de Formadores de Carbono Lustroso, IKO 
oferece uma gama completa de produtos comprovados e 
sofisticados, que têm sido continuamente aperfeiçoados e 
desenvolvidos, baseados em muitos anos de experiência em 
combinação com um programa de pesquisa cuidadoso e 
multifacetado. Aditivos da IKO produzem resultados brilhantes 
e a muito tempo cativam nossos clientes em todo mundo.

Com os Formadores de Carbono Lustroso da IKO ocorre 
a máxima reciclabilidade através do colapso do molde e da 
separação areia/fundido durante o desmolde, minimizando 

o consumo de aditivos, e com isto reduzindo a carga de 
emissões ambiental de craqueados orgânicos e eliminação 
de resíduos.

 
IKO - SUPORTE TÉCNICO

 
O Suporte Técnico especializado da IKO fornece aos 

nossos prezados clientes apoio e soluções que contribuem 
para a otimização de seus processos de moldagem. Nosso 
time de apoio tem muitos anos de experiência de fundição 
“na prática” combinada com conhecimento profundo de 
ambos, processos e materiais. Através do apoio de nossos 
técnicos e laboratórios bem equipados somos capazes de 
fazer a análise completa de areias de moldagem e materiais 
associados.

Stollberg do Brasil Ltda.
rua Milton José Nunes Fernandes, 1315 
Chácara Santa Maria I, Polo Industrial II 
CEP 12522-450 
Guaratinguetá 
SP | Brasil
tel.: (+ 55 12) 3128-3586 | Fax: (+ 55) 12 3128-3562
E-mail : Foundry.Brazil@sandb.com
Site: www.sandb.com 
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ENtrEtENIMENtO
CULTURA

icava parado ao lado do portão 
principal. Na calçada, apoiado sobre 
as pernas finas, debruçava o corpo vez 
por outra para frente brincando com o 
equilíbrio enquanto o tempo passava.

Devia ter pouco mais de 10 anos, 
e a roupa simples, mas surrada, 
chinelos de dedos de sola gasta, 

não tiravam daquela imagem o brilho natural. O sol forte da 
primavera de dezembro batia no corpo minúsculo, e com o 
movimento que fazia uma das alças da camiseta, insistia em 
escapar descendo pelo antebraço esquerdo, ao que, num ato 
mecânico e displicente os dedos de uma das mãos tratavam 
de colocá-la de volta ao lugar.

Não se importava com o vaivém da rotina diária dos 
trabalhadores que cruzavam o portão, para dentro ou para 
fora. Pessoas apressadas passavam e o viam, não fazendo 
ideia de onde vinha e tampouco o que fazia ali.

Dia seguinte, a mesma coisa. Mesmo lugar, mesmo 
horário, mesma roupa. Tudo repetido. Passou um tempo com 
aquela figurinha ali quieta, porém como dizem os moderninhos, 
“causando”. Até que um homem o abordou, para saber quem 
era, e o que fazia ali por tanto tempo, enfim, o que queria.

Levantou o corpo, manteve a cabeça baixa, e de um dos 
bolsos da bermuda tirou um minúsculo carrinho de madeira. 
Mal feito, mal pintado, disforme. Mas, seu. Estendeu a mão 
trazendo à frente o brinquedo que, certamente, levava na 
bagagem uma ainda curta, porém linda história de vida.

Desconcertado com a simplicidade daquele momento, 

o homem brincou com o garoto perguntando se o carrinho 
havia sido feito por ele, e se estava à venda, porque queria 
dar de presente ao netinho. A resposta foi direta, objetiva: 
“Quero que façam um desse para mim”. “Como? Olha, querido 
amiguinho, isso aqui não é uma fábrica de brinquedos...” Não 
houve permissão nem tempo para que a frase fosse concluída. 
“Papai disse que os carros começam a ser feitos na fundição, 
porque partes deles saem daqui. Se alguém puder escrever ao 
Papai Noel, queria muito igual a este, só que grandão.”

“Como você sabe tudo isso? Bem, de qualquer forma eu 
vou entrar agora para o trabalho e posso falar com meu chefe, 
quem sabe ele...”, novamente a fala foi interrompida, agora 
acompanhada de um olhar singular, que sabemos como é 
quando vem de uma criança. “Entro lá com o senhor... Entro e 
falo com esse homem. Quero conhecer a fundição.” 

Por que será que essas pequenas criaturas têm a 
capacidade de nos envolver, mesmo que saibamos tantas 
respostas para suas perguntas, a ponto de impossivelmente 
delas escapar? Aquela mãozinha, o corpo frágil, olhos negros 
lindos paradoxalmente iluminando o dia! Como pode?

“Deu vontade de dar um abraço em você, sabia?”, disse 
o homem sem nome. Silêncio de eternos segundos. “Olha, 
infelizmente não posso levar você lá. Vou fazer o seguinte: entro 
para o trabalho e se você vier amanhã falamos novamente”. E 
rumou portão adentro. 

“Se você vier... Claro que virei, ora bolas!”
O que é o “amanhã”, no entanto, para uma criança, se não 

um mosaico colorido de esperança? O que vem a ser um dia 
após outro para quem acredita que um simples carrinho de 

F
“O MENINO E O HOMEM SEM NOME”
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o menino para o lugar onde por dias e dias costumava ficar. 
Antes, porém, que o portão fechasse completamente o soar 
forte de uma sirene tomou conta do lugar. Estranhou aquilo. 

Primeiro foram os olhos vivos que se levantaram, depois 
a cabeça, e finalmente o corpo. Insistentemente, a camiseta 
brincava no seu peito sem que ele se incomodasse com isso. 
O som da sirene despertava uma curiosidade impar, porque 
jamais a tinha ouvido.

Caminhou vagarosamente e, ao se aproximar do portão 
da fundição foi convidado a entrar. Ficou petrificado ao ver 
uma carruagem iluminada e colorida de vermelho, puxada 
por quatro cavalos devidamente “vestidos com roupa de 
gala”, e tendo como cocheiro ninguém mais nem menos que 
Papai Noel. Atrás, todos os funcionários cantavam músicas 
natalinas, fazendo uma coreografia simples, mas envolvente. 

Passavam pelo menino, e paravam. Absolutamente 
tomado pela surpresa, somente se deu conta de que o homem 
sem nome estava à sua frente quando por ele lhe foi dirigida 
a palavra. “Como vai, meu garoto? Lembra-se de mim? Sou 
o dono disso tudo que está vendo. Tenho alguns amigos, e 
consegui localizar Papai Noel; pedi a ele que entregasse algo 
que fizemos especialmente a você. Espero que goste, porque 
parte de seu presente foi feita por todas as pessoas que você 
está vendo agora, com amor e carinho, como tudo o que é feito 
aqui na fundição.” 

Papai Noel desceu daquela engenhoca especialmente 
“construída” para a ocasião, e entregou um grande pacote ao 
menino. Incrédulo, e já cercado por todos, desfez o embrulho 
com a “habilidade” que toda criança tem quando ganha um 
presente. No primeiro rasgo o interior do pacote brilhou contra 
a luz, agora artificial, e na sequência a revelação da surpresa: 
um carrinho lindo, novo, reluzente. O menino nem piscava, 
para não perder tempo em olhar seu presente.

“Obrigado!” balbuciou. “Não agradeça a mim”, disse o 
homem sem nome. “Quem trouxe seu carrinho foi Papai Noel. 
Aliás, resolvemos contratá-lo para também ficar conosco.”

O menino correu ao encontro do bom velhinho. 
Emocionado, Papai Noel abraçou o garoto, e ao beijá-lo deixou 
o bigode escorregar revelando parte de sua boca. “Conheço 
você?”, indagou com voz terna, e olhando o contorno de uma 
boca que lhe parecia familiar.

As lágrimas correram o rosto do Papai Noel, descolando 
sobrancelha e barba falsas, derretendo a maquiagem, fazendo 
uma mistura descolorida que deixava a marca sobre o ombro 
esquerdo do garoto, sem a alça da camiseta, claro. 

Aos poucos a imagem do pai se ofereceu à sua frente. E, 
na mescla do clima e da emoção generalizada e incontida, o 
menino só teve tempo de sussurrar:

“Papai, sabia que você não tinha mentido pra mim...”

brinquedo possa preencher o espaço vazio, não físico, de casa, 
mas da alma refeita pela conquista? A noite que separa um 
dia do outro muitas vezes é longa, mas jamais será perdida na 
crença e na esperança de quem sonha. E crianças têm mais 
motivos para sonhar.

Pois, na ausência do homem com quem conversou o 
menino não viu o amanhã, nem o depois de amanhã, e nem 
mesmo o depois, e o mais depois ainda... Prostrado no lugar de 
sempre, vindo não se sabe de onde, lá estava ele diariamente 
fazendo o habitual movimento com o corpo, brincando com a 
alça da camiseta, guardando no bolso esquerdo da bermuda 
o seu pseudo carrinho. Na mente os sonhos que o levariam 
a distâncias intangíveis. Considerou que a falta de seu amigo 
poderia ter sido em função de algo grave e, portanto, muito 
pior do que a quebra na sequência que a conversa entre eles 
implicaria.

A rotina na fundição mantinha o movimento intenso do 
entra e sai de veículos e pessoas. Os olhos do menino tinham 
apenas a direção dos caminhões que pelo portão passavam 
transportando material que, imaginava, seria destinado a 
outros veículos e, certamente um dia, ao seu. 

Nunca mais o homem sem nome deu as caras por ali. A 
possibilidade da conquista de seu objetivo era diametralmente 
distante a cada novo dia, posto que sua única chance até então 
simplesmente sumiu. Desapareceu no tempo e no espaço, 
diferentemente dos dias que vão e vem, para nunca mais 
surgir à sua frente. 

Já era conhecido de tanta gente, agora. Mas, pouco falava, 
e dele poucos se aproximavam. Não havia consternação, 
porque sua história correu fundição adentro e assim todos 
sabiam que ali estava menos um mendigo do que alguém que 
colocou na cabeça que de trás do muro alto às suas costas 
sairia o carrinho dos seus sonhos.

Permanecia tão mergulhado nos pensamentos que, certa 
vez, nem percebeu um movimento anômalo à sua volta. Só se 
deu conta mesmo quando ouviu o roncar forte do motor de um 
enorme caminhão. O veículo atravessou o portão em direção 
à rua, e sobre sua carroceria estava uma peça enorme, algo 
que nunca tinha visto na vida, mas de uma beleza singular. 
Os contornos de aço brilhavam no reflexo dos últimos raios 
solares do dia, e expunha aquele enorme objeto como se fosse 
uma estátua iluminada diante dos olhos do garoto. 

Atrás, outro veículo. Mais uma peça desta vez pouco 
menor, porém não menos intensa na beleza e no efeito que 
fazia aos seus olhos.

Atraído, levantou-se lentamente, e pôs-se em pé. Nunca 
havia feito isso. A alça esquerda da camiseta caiu novamente 
até o antebraço, mas a concentração da mente estava naquela 
espécie de desfile que os veículos proporcionavam ao sair, aos 
poucos, de dentro da fundição.

“Meu Deus, qual dessas peças poderá ir para o carro? 
Talvez esta, ou aquela, ou nenhuma delas? Peças tão grandes 
como essas não devem ser para carros. Papai mentiu para me 
agradar...” pensava boquiaberto enquanto acompanhava com 
os olhos a sequência do que via.

Finalmente, um último veículo passou à sua frente já 
quando a tarde se transformava em penumbra. Voltou-se 

ENtrEtENIMENtO
CULTURA
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EVENtOS
PALESTRA E PLENÁRIA JANEIRO

PALESTRA E PLENÁRIA JANEIRO

O encontro foi iniciado com uma apresentação da 
empresa patrocinadora do evento: Global Corp - Corretora 
de Seguros, onde Rogerio Galdeano e Edgard Jesus 
exibiram aos presentes os produtos e planejamento da 
corretora.

Em seguida o Economista no Departamento de 
Pesquisas e Estudos Econômicos do Banco Bradesco e 
Mestre em Economia pelo Insper, Felipe Wajskop França 
deu palestra sob o tema: “Cenário Macroeconômico 
Brasileiro – desafios e oportunidades”.

A seguir confira alguns slides da apresentação do 
economista:
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Nesse contexto, o Brasil precisará enfrentar uma série 
de ajustes no curto prazo e desafios estruturais para voltar a 
crescer de forma sustentada. 

Entre os ajustes de curto prazo, destaque para a resposta 
da política monetária e a necessidade de redução dos gastos 
públicos.

Cenário internacional e maturidade da economia 
brasileira implicam em novo patamar de crescimento.

RISCO RACIONAMENTO E INFLAÇÃO:
• IPCA subiria 0,28 pp: 0,15 pp diretos e 0,13 pp indiretos. 
• Racionamento de energia teve efeito inflacionário em 

2001. 
• Experiência da África do Sul sugere também impacto 

inflacionário. 
• Câmbio tenderia a depreciar, reforçando sinal de aumento 

da inflação: 
• Efeito direto: multa sobre consumo 
• Efeito indireto: 
1. redução do PIB potencial 
2. efeito secundário multa sobre comércio e serviços 
O aumento da produtividade é o desafio dos próximos 

anos descompasso será ajustado com ampliação da oferta, 
qualificação da mão de obra e avanço dos investimentos.

*Caso queira a apresentação na íntegra, favor contatar a 
entidade.

PLENÁRIA
A coordenação da Reunião Plenária das Diretorias 

da ABIFA e SIFESP estiveram a cargo do presidente das 
entidades, Remo De Simone que deu início colocando em 
pauta a programação a seguir:

Primeiramente iniciaram com a aprovação da ata do 
último encontro, reunião de novembro aprovada pelos 
presentes sem maiores restrições.

MERCADO
Roberto João de Deus, dissertou e fez análises sobre o 

mercado de fundição. Em 2014, a produção total de fundidos, 
teve uma redução de 10,9% em relação a 2013. Na produção 
por metal, o ferro caiu 12,2% no ano e os fundidos de alumínio 
tiveram o pior resultado com 21,9%. Os fundidos de aço são 
os únicos que apresentaram uma evolução positiva, subiram 
13% em relação a 2013.

Já a exportação, comparada ao ano de 2013, praticamente 
manteve o mesmo nível com redução de 1% e 1,3% no volume 
e valor exportado respectivamente.

COMISSÕES COMERCIAIS
O relato sobre as Comissões Comerciais da ABIFA 

começou com Tales Aquino, gerente de vendas nas Indústrias 
Romi, representando o presidente da Comissão de Ferro, 
Wilson De Francisco Jr. informou aos presentes que o 
mercado agrícola e automotivo (os mais importantes para 
o setor), tiveram uma queda significativa no ano passado, 
principalmente no mês de dezembro. Inclusive avisou que 
no início de 2014, algumas montadoras já falam até em 
parar por um período de 30 dias. De acordo com Tales, não 
há perspectiva de melhora, em curto prazo. Contudo, esta 
crise vem causando grande impacto nas empresas do setor, 
muitas já entraram em recuperação judicial. 

O presidente das Indústrias Romi, Livaldo Santos, falou 
que o cenário econômico traçado não é dos melhores e os 
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volumes vêm caindo consideravelmente. Fez questão de 
vir até a reunião Plenária, para chamar a atenção de todos 
com relação ao aumento da energia elétrica. A CPFL deverá 
fazer um reajuste na energia de 64,27% em março e 16,55% 
em abril, totalizando um aumento de 91%. 

O presidente da Comissão de Aço, Pedro Cruz, iniciou os 
relatos dissertando sobre o último encontro da Comissão de 
Aço, realizada em dezembro de 2014. As perspectivas para o 
primeiro semestre de 2015 são boas, gerando estabilidade 
nas fundições de aço. Algumas ferramentas começaram 
a ser fabricadas com aço, ao invés de ferro fundido e isso 
tem ajudado um pouco as fundições que trabalham com 
ferramentaria. Segundo Pedro, há bastante perspectiva 
para as indústrias que estão ligadas ao setor ferroviário. 
Finalizou sinalizando que as reuniões da Comissão de Aço 
serão retomadas em março de 2015. 

Dando continuidade sobre o aço, Vicente Abate, 
presidente da Abifer (Associação Brasileira da Indústria 
Ferroviária) comentou que a produção estimada para 2014 
era de 3.500 vagões e 60 locomotivas, porém encerraram o 
ano acima do previsto, com 4.703 vagões e 80 locomotivas. 
Para 2015 a previsão é de 4.000 vagões e 90 locomotivas. 

Celso Bellotto, presidente da Comissão de Suprimentos, 
informou que a maior preocupação do setor é a questão 
da energia elétrica, que tem causado grande impacto 
em alguns insumos, em particular nas ligas. O Brasil é 
um dos maiores produtores de ligas, mas infelizmente 

corremos o risco de não produzir nada, devido ao momento 
desfavorável.

CONAF/FENAF
Encerrando o relato sobre as Comissões Comerciais, 

o secretário-executivo sinalizou que o CONAF recebeu 40 
resumos. E que nos próximos 15 dias o Comitê irá se reunir 
para começar a analisar estes trabalhos. 

Em relação a FENAF, a responsável pela organização do 
evento, Riccarda Bernardini, comentou que as reservas da 
feira representavam 53% do total comercializável, naquele 
momento. Este número está dentro do previsto levando-se em 
conta a atual situação do setor. Informou que serão criadas 
ilhas para segmentos específicos (microfusão, pequenas 
fundições, sucatas). Concluiu informando que o programa de 
patrocínio está pronto e será divulgado na semana seguinte.

GIFA/Apex-Brasil
Sobre o tema GIFA/Apex-Brasil, Roberto salientou que 

em junho deste ano ocorrerá a GIFA - 13º International 
Foundry Trade Fair With WFO Technical Forum, na cidade 
de Dusseldorf – Alemanha. Para quem quiser expor na 
Newcast, a Apex-Brasil pagará toda a estrutura do estande 
(espaço, montagem, recepcionista, mobiliário), o expositor 
irá arcar apenas com sua passagem e estadia.

Nada mais havendo a discutir, foi dada por encerrada a 
reunião.

PEDRO CRUZ- FEMAQ ROGERIO GALDEANO - GLOBALCORP TALES AQUINO - ROMI

FELIPE WAJSKOP FRANÇA - BRADESCO CELSO BELLOTTO - REGALI LIVALDO SANTOS - ROMI

EVENtOS
PALESTRA E PLENÁRIA JANEIRO
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rEGIONAIS dA ABIFA
PARANÁ / SANTA CATARINA

Umas das maiores consumidoras de energia elétrica 
de Santa Catarina, a Tupy, atualizou o parque fabril e, ao 
mesmo tempo, passou a economizar 10.641,83 MWh por 
ano, equivalente ao consumo de aproximadamente 4,3 mil 
residências no mesmo período. Os dois projetos para a 
planta de Joinville/SC, além de motores elétricos WEG de alta 
eficiência, incluíram também componentes de automação, 
como inversores de frequência, para sistemas de exaustão 
e torres de resfriamento. “Por meio de ações de eficiência 
pode-se gerar a mesma demanda de energia ou até maior, 
entretanto com o uso de menos recursos”, afirma Cássio Luiz 
Francisco de Andrade, diretor de Engenharia de Produtos, 
Processos e Qualidade da Tupy.

Em média, a força motriz corresponde a 35% do consumo 
total do parque fabril. Em sua maioria, os equipamentos 
foram aplicados em torres de resfriamento e em sistemas 
de exaustão. De acordo com Andrade, a substituição já 
refletiu na eliminação das paradas de manutenção, que 
deverá impactar em ganho de produtividade. “A substituição 
dos motores de até 15 anos de idade traz ganhos que são 
intensificados com a automação. O primeiro é tecnológico, 
com o rejuvenescimento do parque”, destaca o executivo. 
Além da absorção tecnológica, a experiência obtida com os 
projetos representou uma oportunidade de desenvolvimento 

aos profissionais da empresa. “Foi uma experiência nova, 
na qual os técnicos da Tupy foram colocados à prova, tanto 
no alinhamento das informações, quanto na escala de 
substituição dos equipamentos”, revela.

A preocupação com eficiência energética ganhou maior 
relevância na Tupy no início dos anos 2000. O programa 
atraiu a empresa por se caracterizar como uma iniciativa 
“inteligente”, cujos resultados econômicos se revertem em 
reembolso do financiamento. “O modo de financiamento é 
mais atrativo do que um simples contrato no banco, onde 
o determinante é a condição de pagamento. Neste caso, há 
um resultado a ser alcançado, e nesse processo o aspecto 
técnico se sobrepõe ao econômico”, afirma. 

TUPY MAIS JOVEM E EFICIENTE
Empresa investe no rejuvenescimento do parque fabril

Solução WEG: Motor W22 Mining Premium de alta eficiência 
+ inversor de frequência CFW11
www.weg.net 
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rEGIONAIS dA ABIFA
RIO GRANDE DO SUL

Motivados pelo valor maior, que é a vida, a AGCO – líder 
mundial em soluções agrícolas – lançou neste mês campanha 
inédita com o objetivo de incentivar os colaboradores da 
unidade de Canoas (RS) a terem mais consciência em 
relação à segurança no trabalho, bem como, seguirem as 10 
regras de segurança da companhia. Para tanto, produziu um 
filme com a participação dos filhos de seus colaboradores. 
A empresa incentivou os profissionais da manufatura a 
inscreverem as crianças para participarem de uma ação 
surpresa e 10 delas foram sorteadas para gravar o vídeo. O 
filme constrói, de maneira simples e humana, a mensagem 
de que a prevenção é fundamental para que os colaboradores 
trabalhem com tranquilidade e possam voltar bem às suas 
casas e famílias no fim do dia. 

Veja abaixo a campanha: 
https://www.facebook.com.videophp?v=10152732401524596
&set=vb.113879109595&type=2&theater 
fonte: AGCO – Canoas - RS

A Indústria de Implementos Agrícolas Vence Tudo, de 
Ibirubá/RS, embarcou 120 semeadoras adubadoras do 
modelo SA 17700 para o Zimbábue, país localizado na região 
sul do continente africano. A venda histórica foi feita dentro 
do Programa Mais Alimentos Internacional, que envolve o 
Governo Federal, o MDA - Ministério do Desenvolvimento 
Agrário e o Governo do Zimbábue. As máquinas com 4 linhas 
(espaçamento de 90 cm) serão utilizadas principalmente no 
plantio do milho, um dos principais grãos do país.

A Vence Tudo já atua no continente africano desde 2002. 
Iniciou através do importador na África do Sul e seguiu abrindo 
mercado. Hoje além do Zimbábue possui equipamentos em 
Moçambique, Angola, Zâmbia, Suazilândia, Quênia, Sudão, 
Etiópia, dentre outros. “No Zimbábue estamos presentes há 
5 anos, onde com o apoio incansável de nosso importador 
RADZIM AGRI POWER estamos bem posicionados no 
mercado. Os principais produtos da Vence Tudo estão 
presentes no país, dentre estes destacam-se a linha de 
semeadoras PA, SA, Pampeana, Panther Pneumática, 
Plataforma Bocuda e Classificadores de Sementes”, destaca 
Jair Bottega, Gerente de Mercado Externo da Vence Tudo.

O Programa Mais Alimentos Internacional vem sendo 
o protagonista deste tipo de iniciativa para fazer com 
que o continente africano produza alimentos. “Nós como 
indústria apoiamos esse importante programa de incentivo 
às exportações e ofertamos equipamentos produzidos 
aqui no Brasil, sendo estes já aperfeiçoados e aprovados 
no continente africano. Além disso, o mais importante é 

estarmos trabalhando juntos na nobre missão de diminuição 
da fome no mundo.” lembra Bottega. Este é primeiro lote de 
um total de três que serão comercializados para o continente 
e a Vence Tudo segue os tramites legais e comerciais para 
ofertar mais equipamentos nos próximos meses.

PACOTE TECNOLÓGICO PARA SUPORTE AOS PRODUTORES
Tendo como compromisso a satisfação do cliente, esta 

venda de 120 máquinas foi feita diretamente ao governo 
de Zimbábue e dentro do processo existe o MDA exige um 
pacote tecnológico das empresas. Esta 1ª fase foi realizada 
de 06 a 10 de outubro, quando um grupo de engenheiros 
do Ministério da Agricultura do Zimbábue estiveram no 
Complexo Industrial em Ibirubá/RS para capacitação. Os 
profissionais Kefasi Murira, Sydney Maoneke, Sithokozile 
Moyo e Sydney Nyamweda foram treinados pelo supervisor 
de vendas internacional Luiz Thielke e serão os responsáveis 
regionais na capacitação diretamente a produtores, ou seja, 
multiplicarão o conhecimento e facilitarão o trabalho dos 
produtores rurais africanos. Além disso, em fevereiro deste 
ano, a equipe técnica da Radzim também esteve em Ibirubá 
para receber o treinamento e conhecer as instalações.

As máquinas foram embarcadas em 21 containers de 40 
pés e a entrega está programada em breve com a supervisão 
dos técnicos da Vence Tudo no Zimbábue. Além disso todo 
suporte local de pós venda e reposição de peças destas 
semeadoras será oferecido pela importadora Radzim. 

fonte: Vence Tudo Implementos Agrícolas.

VENCE TUDO EMBARCA 120 MÁQUINAS PARA O ZIMBÁBUE E 
CONSOLIDA AINDA MAIS SUA ATUAÇÃO NO CONTINENTE AFRICANO

AGCO LANÇA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE 
SEGURANÇA NO TRABALHO
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A empresa gaúcha Semeato completou em 2014, 
quarenta e nove anos de atuação, inovação e desenvolvimento 
de produtos, com diretrizes que levam a fabricante a atingir 
resultados expressivos em todo o país, e em 25 países através 
de revendedores autorizados.

O crescimento significativo da Semeato ao longo de 
quase cinco décadas justifica-se por uma combinação de 
fatores: o lançamento de plantadeiras e semeadoras com 
alta tecnologia, o investimento em pesquisa, aliado aos 

A JOST e a Suspensys, fabricantes de autopeças 
das Empresas Randon, têm mais um bom motivo para 
comemorarem suas trajetórias de sucesso em 2014.  Elas 
estão em destaque, mais uma vez, entre as “Melhores 
Empresas para Trabalhar no RS”, segundo pesquisa feita 
pelo GPTW – Great Place to Work® e Revista Amanhã. O 
evento de premiação foi realizado no Grêmio Náutico União, 
em Porto Alegre. Receberam as placas alusivas à conquista 
o gerente executivo Ricardo Escoboza, pela JOST, e o diretor 
Industrial e de RH da Suspensys, Gelson Dalberto. 

A JOST Brasil, pelo segundo ano consecutivo, está em 
primeiro lugar entre as Melhores Empresas para Trabalhar 
no Rio Grande do Sul, como resultado do ranking das 30 
“Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil”, categoria 
médias nacionais. Neste ano, também conquistou pela 
primeira vez o prêmio “Melhores Empresas para Trabalhar 
na América Latina”, categoria de 50 a 500 colaboradores.

Os destaques são resultados das práticas de RH focadas 
na contínua implementação de benefícios e programas 
que incentivam o desenvolvimento pessoal, capacitação e 
crescimento profissional. Além disso, a empresa promove 
a troca constante de informações através de canais que 
propiciam a interação entre funcionários e gestores como 
a reunião Via de Mão Dupla e o Programa Porta-Vozes, que 
facilitam a disseminação das informações e  garantem a 
transparência nas relações. 

Na avaliação do gerente executivo da JOST Brasil, Ricardo 
Escoboza, estar novamente no topo do ranking demonstra 
o conceito positivo que a empresa tem na percepção dos 
seus funcionários. “O reconhecimento nos dá a certeza que 
estamos no caminho certo e queremos avançar ainda mais 
em conquistas que reflitam as práticas de RH. Continuaremos 
aperfeiçoando nossa política de gestão de pessoas, que é a 
base para o desenvolvimento da JOST Brasil”, comenta.

Para a Suspensys, que figura novamente entre as 

JOST E SUSPENSYS ESTÃO NOVAMENTE ENTRE AS MELHORES 
EMPRESAS PARA TRABALHAR NO RIO GRANDE DO SUL

Melhores Empresas para Trabalhar no RS, a preocupação 
maior da gestão também é com as pessoas, daí a importância 
de mantê-las sempre motivadas. ‘’As pessoas gostam de 
trabalhar na empresa porque enxergam possibilidades de 
crescimento, onde competência, engajamento e dedicação 
são reconhecidos. Ao promover este bom ambiente, os 
funcionários se sentem bem e devolvem isso em qualidade 
no trabalho, gerando bons resultados na empresa´´, ressalta 
o diretor Industrial e de RH da Suspensys, Gelson Dalberto.

Dentre os aspectos que mantiveram a fabricante de 
suspensões e componentes no ranking, estão programas 
corporativos como o Aqui você pode crescer, em que todas 
as oportunidades de novos postos de trabalho são colocadas 
nos quadros murais para dar chance primeiro para quem 
é da casa; o Crescer, que subsidia formação profissional e 
educacional em cursos de formação, graduação, línguas e 
também pós-graduação, e o Banco de Potenciais Gestores, 
no qual funcionários que desejam crescer na linha de gestão 
se inscrevem, são avaliados e recebem formação para se 
tornarem aptos a assumirem futura vaga de liderança. 

fonte: Castertech Fundição e Tecnologia.

resultados satisfatórios dos produtores, com acesso às 
linhas de crédito com juros baixos e o consequente aumento 
das vendas das máquinas agrícolas.

“O nosso objetivo é oferecer soluções para o plantio direto, 
com produtos de última geração e tecnologia avançada, 
promovendo o crescimento do setor agrícola brasileiro e 
mundial”, afirma Carolina Rossato, diretora comercial do 
Grupo Semeato. 

fonte: Semeato Implementos Agrícolas

SEMEATO COMEMORA 49 ANOS DE FUNDAÇÃO
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O principal problema enfrentado pela indústria gaúcha 
no quarto trimestre de 2014 foi a elevada carga tributária 
(57,9% das respostas), seguida pela falta de demanda (50,5%) 
e competição acirrada de mercado (39,3%). O resultado da 
Sondagem Industrial da Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Sul (FIERGS) foi divulgado, nesta terça-feira (27), 
pelo presidente da entidade, Heitor José Müller. “A alta carga 
tributária é um elemento que afeta todas as indústrias do 
Estado. As medidas de aumento de impostos e contenção na 
demanda agravam o cenário. Os empresários, por sua vez, 
sem encontrar meios para superar essas questões, projetam 
maiores dificuldades em 2015”, afirmou. 

O desaquecimento econômico tem pressionado a 
margem de lucro do setor industrial, que, pela medição do 
índice de satisfação, foi de 38,4 pontos, bem abaixo da linha 
de 50 pontos que divide as avaliações positivas das negativas. 
A insatisfação ficou mais intensa entre os menores portes 
de empresa: grandes (40,4 pontos), médias (36,3 pontos) 
e pequenas (36,7 pontos). Também foram consideradas 
ruins as condições financeiras das indústrias (45,7 pontos). 

INDUSTRIAIS GAÚCHOS APONTAM PRINCIPAIS 
PROBLEMAS ENFRENTADOS NO ENCERRAMENTO DE 2014

Economia

Em relação aos preços das matérias-primas, o indicador 
médio atingiu 64,5 pontos, nesse caso, acima dos 50 pontos 
demonstra aumento no custo, atingindo 56,8% das empresas.

Para os próximos seis meses, a indústria gaúcha 
mantém a indicação de demanda estagnada (50,1 pontos) 
e intenciona diminuir as compras de matérias-primas (49,4 
pontos) para adequá-las às projeções de redução das vendas 
de produtos e serviços. O emprego também ficou abaixo da 
linha divisória dos 50 pontos. Das empresas entrevistadas, 
29% pretendem reduzir os postos de trabalho e 13,5%, 
aumentá-los. Os demais disseram que vão apenas manter 
as atuais contratações. Apenas a expectativa futura com as 
exportações registrou índice positivo (54,4 pontos).

A Sondagem Industrial varia numa escala de 0 a 100 
pontos. Quanto mais os valores estiverem acima de 50 
pontos, significa maior otimismo e abaixo indica pessimismo. 
O levantamento foi realizado com 210 empresas, sendo 51 
pequenas, 79 médias e 80 grandes. 

fonte: Federação da Indústria do Estado do Rio Grande 
do Sul.

A Fundição ALCA, que em 2015 completa 40 anos de 
fundação, foi destaque na Revista da Associação Comercial 
e Industrial de Nova Petrópolis (ACINP). Confira a matéria 
a seguir:

POR DENTRO DAS EMPRESAS

FUNDIÇÃO ALCA: EMPRESA COMPLETA 40 ANOS EM 2015

2015 é um grande ano para a empresa Alca, quando 
completa 40 anos de avanços no mercado de fundição.

A empresa foi fundada em 1975, com o objetivo de 
produzir polias e chapas para fogão.  A partir daí por meio do 
desenvolvimento de novas tecnologias, aliadas à experiência, 
o mercado foi se ampliando mediante a oferta de um produto 
de alta qualidade.

Atualmente, conta com 80 funcionários e aparece em 
terceiro lugar no ranking das maiores empresas de Nova 
Petrópolis. Localizada no Pinhal Alto, a empresa possui um 
forte vínculo com a comunidade.

Produz uma ampla linha de ferros fundidos e atende 

FUNDIÇÃO ALCA É DESTAQUE NAS PÁGINAS DA REVISTA DA ACINP

aos segmentos agrícola, alimentício, automotivo, máquinas 
e equipamentos, motores elétricos, petróleo e gás, 
saneamento, entre outros.

Com o intuito de melhorar ainda mais a qualidade aos 
clientes e atender exigências ambientais, a Fundição Alca 
realizou grandes investimentos em modernização no Setor 
de Preparação de Areia a Verde e Desmoldagem e no Setor 
de Fusão.

fonte: Fundição Alca.

rEGIONAIS dA ABIFA
RIO GRANDE DO SUL
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Principais vantagens do dicionário: 

> Foco na globalização

> Tropicalização de termos técnicos atualizados

> Amplitude da abrangência dos termos correlacionados às funções periféricas das fundições

> Update termos técnicos aplicados aos segmentos de fundição/tratamento  térmico

> Dicionário técnico moderno, elaborado e revisado - 30 mil vocábulos.

Dicionários

Dicionário de 
Fundição e 
Tratamento 
Térmico

Português x Inglês
English x Portuguese

Dicionário de 
Usinagem e 
Tratamento 
Térmico

Português x Inglês
English x Portuguese

O mercado de fundição precisa falar a mesma língua. Por isso a ABIFA conta com os 

dicionários do setor atualizado nos últimos anos. São 30 mil vocábulos à disposição para 

consulta, com conceitos globais e termos técnicos tropicalizados.  Trata-se da melhor, mais 

atual e mais completa referência de termos técnicos para o mercado brasileiro de fundição. 

Dicionário de 
Fundição e 
Tratamento 
Térmico

Português  x Alemão
Deutsch x Portugiesisch

Dicionário de 
Fundição e 
Tratamento 
Térmico

Português x Espanhol
Español  x Portugués

VENDAS

ABIFA - Associação Brasileira de Fundição

Av. Paulista, 1274, 20° andar – SP – SP CEP-01310-926

Tel. (11) 3549-3344 ou E-mail: abifa@abifa.org.br 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

T&T Traduções Técnicas LTDA

Tel.: (11) 3768-8158 e 3719-2638

Fax: (11) 3768-8158

Anuncio Dicionário.indd   1 10/03/2015   16:30:39
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CONAF

TEMA CENTRAL
“INOVAÇÕES E TENDÊNCIAS DO SETOR DE 
FUNDIÇÃO NO BRASIL E NO MUNDO.”

Temas a serem considerados:
• Fundição de Ferro, Aço e Não Ferrosos
• Mercado de Fundidos
• Energia
• Tecnologia da Informação
• Sustentabilidade/Resíduos
• Gestão de Processos
• Estudos de Casos
• Recursos Humanos/Materiais de Segurança

> Comunicação aos Autores: 15 de março de 2015
> Data limite Envio das Íntegras: 15 de maio de 2015
> Comunicação aos Autores: 29 de maio de 2015

ENVIO DAS ÍNTEGRAS
A forma de envio das íntegras será informada quando da 

comunicação do aceite dos trabalhos.

As contribuições técnicas deverão ser inéditas quanto 

a sua publicação no Brasil e uma vez aprovadas pelo 

Comitê Técnico, terão seus direitos de publicação 

cedidos à ABIFA.

INFORMAÇÕES COM:
Weber Büll Gutierres – Gerente Técnico

wgutierres@abifa.org.br

Telefone: (+55 11) 3549-3344

Lylian Fernanda Camargo – Departamento Técnico

getec@abifa.org.br

Telefone: (+55 11) 3549-3344

17º CONGRESSO ABIFA DE FUNDIÇÃO

Garanta seu sucesso no maior evento 
de fundição da América Latina.
De 28 de setembro a 1º de outubro de 2015, 
no Expo Center Norte
São Paulo/SP – Brasil

EVENTO PARALELO
16ª Feira Latino-Americana de Fundição
FENAF 2015
Informações e Reservas: 
Riccarda Bernardini
rbernardini@abifa.org.br
Getulio Correa Junior – Technical Fairs
getulio@technicalfairs.com.br

Organização:                                            Apoio:
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FENAF 2015
16ª FEIRA LATINO-AMERICANA DE FUNDIÇÃO
www.fenaf.com.br

PARTICIPE DO MAIOR EVENTO DA 
AMÉRICA LATINA DO SETOR DE FUNDIÇÃO

DE 28 DE SETEMBRO A 1º DE OUTUBRO DE 2015
EXPO CENTER NORTE - PAVILHÕES VERDE E BRANCO
SÃO PAULO, BRASIL - DAS 13H ÀS 20H

Mais de 400 expositores e 30 mil visitantes.  
Toda a cadeia produtiva em um só local.

PARALELAMENTE ACONTECE O 
CONAF 2015 - 17º CONGRESSO ABIFA DE FUNDIÇÃO 
(CENTRO DE CONVENÇÕES, EXPO CENTER NORTE, DAS 8H ÀS 12H)

PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO COMERCIALIZAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FUNDIÇÃO – ABIFA
Tel. 11 3549-3344 - www.abifa.org.br
Informações Congresso: wgutierres@abifa.org.br
Informações Feira: rbernardini@abifa.org.br

TECHNICAL FAIRS
Tel. 11 3963-0144 / 3963-0145
technicalfairs@technicalfairs.com.br
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Apex-Brasil

PARTICIPANTES:

Presidente da Apex-Brasil: Maurício Borges

Secretário Executivo MDIC: Ivan Ramalho

Secretário de Comércio Exterior do MDIC: Daniel 

Godinho

Secretária Executiva da CAMEX: Ana Amélia

Representantes das Entidades: Presidentes / Diretores / 

Secretários executivos / Gerentes.

Pela ABIFA: Roberto João de Deus – Secretário-

Executivo e Weber Büll Gutierres – Gerente Técnico

Trata-se de um plano de governo, envolvendo 

outros Ministérios, para criar uma agenda de trabalho 

com a iniciativa privada, visando a elaboração de um 

plano, não de medidas, mas de ações. O encontro teve 

como objetivo ouvir dos representantes das entidades 

sugestões para incrementar as exportações brasileiras. 

A apresentação do MDIC nessa reunião de trabalho 

abordou as diretrizes do plano e os principais pilares de 

ação com seus temas, mostraremos a seguir.

Apex-Brasil / MDIC

REUNIÃO DE TRABALHO 
“ALTERNATIVAS PARA AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS”

28/01/2015
PLANO NACIONAL DE EXPORTAÇÕES 2015 – 2018
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Apex-Brasil

GIFA / NEWCAST 2015
DÜSSELDORF – ALEMANHA 
16 A 20 DE JUNHO DE 2015

CONVÊNIO ABIFA / Apex-Brasil

No âmbito do Convênio de Cooperação Técnico e 

Financeiro entre a Apex-Brasil e a ABIFA, dez empresas 

do Projeto Foundry Brazil poderão participar como 

expositores da Feira NEWCAST 2015. Durante cinco 

dias essas empresas, em um espaço de 155m², poderão 

mostrar seus produtos e manter contatos com potenciais 

e principais compradores de fundidos de todo o mundo, 

gerando excelentes perspectivas de geração de negócios 

futuros.

A NEWCAST é a maior feira de fundição do mundo: 

mostra os mais diversos produtos de fundição, desde 

peças de alta precisão para uso em medicina até motores 

navais pesando muitas toneladas. Sua plataforma é 

voltada exclusivamente para as fundições.
Informações:
Weber Büll Gutierres – Gerente Técnico
wgutierres@abifa.org.br – Tel.: (55 11) 3549-3344

TRANSFORME SEUS PROJETOS EM NEGÓCIOS

 A NEWCAST atrai um público profissional das 

áreas decisórias do setor automobilístico e autopeças, 

principais clientes das fundições brasileiras, e também 

de outros setores, grandes consumidores de fundidos tais 

como: máquinas e equipamentos, agrícola, mineração e 

ferroviário, entre outros.

Na última edição em 2011, a NEWCAST teve 1.958 

expositores de 83 países, sendo 10 fundições brasileiras, 

com 79.000 visitantes.

Cadastre-se no Projeto FOUNDRY BRAZIL, sem 

custos e sem compromissos, e habilite-se a participar da 

NEWCAST 2015 a maior feira de fundição do mundo.
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ABNt/CB-59

ABNT/CB–59 COMITÊ BRASILEIRO DE FUNDIÇÃO
O FÓrUM dE NOrMAlIZAÇÃO dO SEtOr dA FUNdIÇÃO

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT, entidade civil sem fins lucrativos, é a organização 
responsável pelo gerenciamento da normalização no 
Brasil. A ABNT possui vários comitês que atuam em áreas 
específicas.

O Comitê Brasileiro de Fundição – ABNT/CB-59 é o 
responsável pela elaboração das normas técnicas para o 
setor da Fundição.

Este Comitê é composto por profissionais e especialistas 
em fundição e está estruturado em Sub-Comitês, Comissões 
de Estudo (CE) e Grupos de Trabalho (GT).

Instalado em 2007, o CB-59 tem como objetivo prover 
o setor de normas técnicas atualizadas, proporcionando a 
indústria e a sociedade brasileira qualidade e segurança.

Foi criado devido a necessidade de um organismo de 
normalização exclusivo para o setor, até então no âmbito 
do CB-01 Mineração e Metalurgia (em recesso), e está sob 
responsabilidade da ABIFA que é a Sede e a Secretaria 
deste Comitê.

O âmbito de atuação do ABNT/CB-59 é a normalização 
no campo da fundição de ferro, aço, não ferrosos, insumos, 
matérias-primas e resíduos. 

ABNT/CB-59 FUNDIÇÃO

Gestor: Antônio diogo F. Pinto
Chefe de Secretaria: Weber Büll Gutierres

Secretaria técnica: lylian Fernanda Camargo

SUB-COMITÊS

resíduos de 
Fundição                                                      

59:001

Fundição de 
Aço 59:002

Fundição de 
Ferro 59:003

Fundição de 
Não Ferrosos                       

59:004

Matérias-Primas 
59:005

Comissão de Estudo 
resíduos de Fundição                                         

59:001.01

Em recesso Comissão de Estudo 
de Ferro Fundido 

"Conexões" 59:003.02

a ser instalada Comissão de Estudo de 
Matérias-Primas para 

Fundição 59:005.01
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COMISSÃO DE ESTUDO RESÍDUOS DE 
FUNDIÇÃO - CE 59:001.01

Esta comissão finalizou o estudo do projeto 59:001.01-
003 Areia descartada de fundição – Diretrizes para 
aplicações geotécnicas confinadas e construção civil.

Este projeto passou em Consulta Nacional e as 
observações recebidas estão sendo analisadas.

Esta Norma terá como objetivo estabelecer diretrizes 
gerais no formato de Guia para padrões de referência das 
areias descartadas de fundição em aplicações gerais e 
servir como complemento à Norma ABNT NBR 15702 – 
Areia descartada de fundição – Diretrizes para aplicação em 
asfalto e em aterro sanitário.

NORMAS PUBLICADAS DESTA COMISSÃO DE 
ESTUDO:
• ABNT NBR 15702 Areia descartada de fundição – 

Diretrizes para aplicação em asfalto e em aterro 
sanitário;

• ABNT NBR 15984 Areia descartada de fundição – Central 
de processamento, armazenamento e destinação 
(CPAD).

COMISSÃO DE ESTUDO DE MATÉRIAS-PRIMAS 
PARA FUNDIÇÃO - CE 59:005.01

Esta comissão está estudando a normalização das 
matérias-primas para fundição tais como: bentonita, resina, 
tintas, massa refratária, ferroliga e carburantes, bem como 
as especificações químicas e físicas, ensaios físicos e 
químicos, distribuição granulométrica e terminologia.

Próxima reunião desta Comissão 02 de abril de 2015 
em Joinville / SC.

ESTRUTURA DO ABNT/CB-59 FUNDIÇÃO
AtIVIdAdES dAS COMISSÕES dE EStUdOS INStAlAdAS

CE59:003.02 
   COMISSÃO DE ESTUDO DE FERRO FUNDIDO “CONEXÕES”

PROJETO DE 
NORMA TÍTULO

EM 
CONSULTA 
NACIONAL

ABNT NBR 
6943

Conexões de ferro fundido maleável com rosca 
ABNT NBR NM – ISO 7-1 para tubulações jan/15

ABNT NBR 
6925

Conexões de ferro fundido maleável classe 150 
e 300 com rosca NPT para tubulação jan/15

COMO PARTICIPAR DAS COMISSÕES 
DE ESTUDO

A composição das comissões de estudo é aberta a 
todos os interessados, não se restringindo aos profissionais 
convidados pelo comitê. Os interessados em participar 
das comissões de estudo devem entrar em contato com a 
secretaria do ABNT/CB-59 Fundição, indicando a comissão 
de estudo de seu interesse, informando se é um produtor, 
consumidor ou agente neutro na discussão do tema 
envolvido.

As empresas ou entidades que estejam também 
interessadas na elaboração de novas normas devem 
apresentar uma solicitação formal à secretaria do ABNT/
CB-59, indicando em detalhes o objeto e o escopo da 
normalização pretendida, com uma breve justificativa de 
sua necessidade.

Para mais informações entre em contato com ABNT/
CB-59 por email: cb59@abnt.org.br ou pelo telefone (11) 
3549-3369 com Lylian Fernanda Camargo.

SAIBA COMO APOIAR O ABNT/CB-59 
Venha participar do desenvolvimento normativo 

brasileiro do setor da fundição como colaborador do CB-59. 
Para mais informações: cb59@abnt.org.br 

COMISSÃO DE ESTUDO DE FERRO FUNDIDO 
“CONEXÕES” CE 59:003.02

Esta comissão finalizou a revisão das normas ABNT 
NBR 6943 e ABNT NBR 6925, ambas possuem certificação 
compulsória no INMETRO.
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1 Guias de Referência para a 

Manutenção Adequada de 
Fornos de Indução sem Núcleo

Esses guias práticos de referência 
podem ajudar a manter uma operação 
segura de seu equipamento de fusão e 
melhorar seu nível de eficiência.

As guias foram desenhadas para 
tornar mais eficiente a operação do 
equipamento de espera e fusão por 
indução, além de maximizar sua vida 
em serviço, metas valiosas para o 
programa de manutenção de uma 
fundição. O objetivo mais importante, 
contudo, é uma operação segura 
para os operadores e visitantes. Uma 
manutenção deficiente, inadequada 
ou tardia contribui grandemente para 
acidentes relacionados com os fornos 
de indução nas fundições.

Esse artigo fornece um guia 
de manutenção com algumas 
considerações importantes para 
manter uma operação de fusão 
eficiente e segura. Os procedimentos 
específicos de manutenção podem 
ser desenvolvidos em aplicações 
particulares.

ESTRUTURA BÁSICA DO FORNO
Em um forno de indução sem 

núcleo, a bobina de cobre envolve uma 
capa de material refratário ao redor de 
todo o comprimento interno do forno. 
Em funcionamento, uma poderosa 
corrente elétrica passando na bobina 
cria um campo magnético que penetra 
o refratário e rapidamente funde o 
material da carga metálica dentro do 
forno. A bobina de cobre é mantida 
livre de superaquecimento pela ação 
da água de resfriamento que circula 
através dela (Fig. 1).

O forno de indução opera a 
baixa, média ou alta frequência 
de 60 a 10.000 ciclos por segundo 
e oferece às fundições a maior 
flexibilidade na fusão. Ele pode partir 

título Original do Artigo: “Guías de referencia para el Mantenimiento Apropiado del 

Horno de Inducción sin Núcleo”.

Autor: George Harris, da Inductotherm Corp., Rancocas, New Jersey.

Publicado: MODERN CASTING, Fundiexpo 2000.

reprodução autorizada: AFS – American Foundry Society.

tradução: Roberto Seabra da Costa – Email: roberto.seabrabr@outlook.com

a frio e normalmente é esvaziado 
completamente, simplificando as 
trocas de ligas e permitindo parar o 
forno quando desejado.

MANUTENÇÃO DA CARCAÇA 
E DA BOBINA

Nos fornos de indução, se deve 
dar uma atenção sistemática e 
programada a uma inspeção geral, 
limpeza e ajustes, pois podem prevenir 
falhas no equipamento e perdas de 
tempo de produção.

Uma limpeza geral ao redor do 
forno e na área de fusão é importante 
para manter uma operação segura e 
confiável do equipamento de fusão. Ve-
rificar a limpeza ao redor do forno dia-
riamente. Não permitir que pedaços 
de escória ou de sucata façam contato 
com os cabos de transmissão de ener-
gia do forno, pois a escória quente ou o 
material da carga podem causar falhas 
nesses cabos.

Os suportes e parafusos de fixação 
deverão ser revisados mensalmente 
para assegurar que estejam suficien-
temente apertados.

As bobinas (Fig. 2) deverão ser ins-
pecionadas mensalmente buscando 
sinais de arqueamento, superaqueci-
mento ou descoloração do isolamento 
da bobina e inspecionando os suportes 
de madeira e os blocos dos terminais 
para assegurar que não estejam car-
bonizados e / ou calcinados. Retire a 
escória ou rebarbas de metal que te-
nham se acumulado dentro da carcaça 
do forno. O superaquecimento da bobi-
na pode causar a deterioração do iso-
lamento da bobina e causar problemas 
de terra na bobina ou entre as espiras.

Inspecione todas as conexões de 
água assegurando que não existam 
vazamentos e verifique a condutividade 

da água para assegurar que cumpram 
as especificações do fabricante. Sem 
um resfriamento contínuo o forno não 
poderia operar e qualquer evento que 
interfira com o resfriamento normal 
pode acelerar a falha do equipamento 
ou lesões no pessoal. Portanto, os 
fornos de indução deverão ter um 
sistema de resfriamento de apoio, tal 
qual uma bomba alimentada por uma 
bateria, ou um motor de combustão 
interna, ou uma conexão à rede pública 
que possa ser conectada se a operação 
normal da bomba falhar. A operação 
adequada do sistema de resfriamento 
de apoio deverá ser revisada 
regularmente para evitar possíveis 
danos ao equipamento que poderiam 
causar uma explosão de metal e água.

Inspeções visuais diárias do 
sistema hidráulico pelo pessoal da 
manutenção podem prevenir severas 
lesões e danos aos equipamentos e 
instalações. Com os fornos de indução 
se deve usar fluídos resistentes ao 
fogo para prevenir esse risco. Qualquer 
vazamento do sistema hidráulico deve 
ser corrigido e de deve fazer a limpeza. 
Existe um perigo iminente, quando o 
calor, o metal fundido e a chama estão 
próximos do equipamento hidráulico.

REVESTIMENTO DO FORNO
Um revestimento refratário 

bem instalado e mantido (Figura 
3) é importante para a operação 
segura de qualquer forno. Em 
fornos de indução, esses pontos são 
absolutamente críticos.

As características físicas que 
atuam na indução magnética impõe 
que o revestimento refratário entre a 
bobina de indução e o banho de metal 
seja tão fino quanto possível, ao mesmo 
tempo em que seja suficientemente 
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Fig. 1. Esta seção transversal 
mostra a estrutura básica do forno 
de indução sem núcleo – a poderosa 
corrente elétrica que recebe a bobina 
de cobre cria um campo magnético, 
o qual atravessa o revestimento 
refratário para fundir o material da 
carga dentro do forno. aO fluxo de 
água através da bobina previne que 
ela fique superaquecida.

Bobina

Carcaça 
de Aço

Arames do 
detector de 
fuga à terra

Suportes

espessa para proteger totalmente 
a bobina e prevenir a penetração de 
metal fundido, agentes químicos e 
choques mecânicos.

É preciso garantir que o 
revestimento do forno permaneça 
sempre dentro dos limites de parede 
especificados pelo fabricante. É 
preciso um manuseio cuidadoso do 
revestimento durante toda a operação 
do forno, assim como um procedimento 
abrangente de monitoramento e de 
inspeção. Sem dúvida, uma penetração 
de metal pertence ao conjunto de 
acidentes mais graves que podem 
ocorrer durante as operações de fusão 
e espera de vazamento do metal.

As penetrações de metal ocorrem 
quando o metal fundido penetra 
através do revestimento do forno e se 
os sistemas de refrigeração, elétricos, 
hidráulicos ou de controle são 
danificados, existe um risco iminente 
de fogo ou de uma explosão de metal 
/ água. A manutenção adequada 
do forno é a chave para manter a 
integridade do revestimento e, desta 
forma, prevenir as penetrações e / ou 
o derrame do metal.

A integridade do revestimento do 
forno pode ser comprometida pelos 
seguintes fatores:
• Instalação inadequada ou incorreta 

do refratário;
• Falha no monitoramento normal 

Fig. 2. As bobinas devem ser inspecionadas mensalmente na busca de sinais 
de arqueamento, superaquecimento e descoloração.

Parafuso de Ajuste 
do Suporte Cativo 
(Superior e Inferior)

Guia de Cobre (protege o 
suporte da bobina do calor)

Espira Superior 
de Cobre

Material Isolante

Suporte da Bobina

Material Isolante

Seção Superior de Resfriamento

Terminais Flexíveis

Entradas Laterais para a 
Água de Resfriamento e da 
Potência

Material Isolante

Suporte da Bobina

A Seção da 
Bobina Varia 
Conforme a 
Aplicação

Espaço 
de Ar

Seção Inferior 
de Resfriamento

Cunhas 
Finas

Material Isolante

Isolamento do Suporte

Parafusos de Ajuste 
do Suporte na 
Carcaça de Aço

do desgaste do refratário e permi-
tir que o refratário fique muito fino;

• Os efeitos repetitivos e acumulati-
vos das temperaturas excessivas e 
os choques térmicos;

• A escória e sua aderência nas pa-
redes do refratário.
Qualquer dessas situações pode 

ocasionar uma penetração de metal. 
Por isso, uma atenção cuidadosa 
e uma manutenção adequada do 
revestimento do forno são vitais para 
a sua integridade durante a fusão e a 
manutenção do banho.

Instalação correta: A instalação 
correta do revestimento é tão 
importante para uma operação segura 
como a seleção do material refratário. 
Se o refratário não é compactado 
adequadamente durante a instalação 
pode ser formado um vazio ou áreas 
de baixa densidade, criando pontos 
frágeis facilmente atacados pelo metal 
fundido. Se o cadinho é fabricado 
com uma fôrma e socado e não está 
corretamente centrado, ou uma 
que tenha sido danificada durante 
a armazenagem ou transporte, a 
espessura do refratário não será 
uniforme. Como resultado disso, o 
revestimento poderia falhar antes do 
tempo de serviço previsto.

Especialmente crítico é que 
o procedimento do fornecedor de 
refratário seja seguido ao pé da letra 

e nunca acelerado, pois se o tempo de 
cura do refratário não é suficiente, o 
revestimento fica mais susceptível de 
ser atacado pelo metal fundido ou pela 
escória.

Monitorando o desgaste normal 
do revestimento: O revestimento 
refratário e os cadinhos estão sujeitos 
a um desgaste normal como resultado 
do descascamento pelo metal das 
superfícies das paredes. Isso é devido 
principalmente pela ação da agitação 
indutiva causada pelo campo de 
indução eletromagnética do forno 
(Figura 4).

Na teoria o desgaste do refratário 
deveria ser uniforme, mas na prática 
o desgaste é irregular. Os maiores 
desgastes do refratário ocorrem em 
três lugares: na interface do metal com 
a escória, onde se juntam as paredes 
e o piso e nas áreas menos espessas 
causadas por um procedimento 
deficiente de instalação durante o 
revestimento.

O forno completo deverá ser 
inspecionado visualmente sempre 
que é esvaziado. Deve se ter atenção 
especial nas áreas de maior desgaste 
descritas anteriormente e as 
observações devem ser registradas 
adequadamente.

Ainda quer as inspeções visuais 
sejam úteis, nem sempre é possível 
fazê-las. Inspeções visuais adicionais 
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Fig. 3. Esta seção transversal 
mostra a função do revestimento 
refratário na fusão por indução, 
para permitir uma fusão eficiente da 
carga o refratário está protegendo 
totalmente a bobina e prevenindo o 
derrame de metal não controlado.

por si mesmas não podem revelar todos 
os problemas potencias de desgaste. 
A presença de uma área de refratário 
de baixa densidade pode passar 
despercebida durante a inspeção 
visual. Essas limitações fazem com 
que o programa de monitoramente 
de desgaste do revestimento seja 
essencial.

As medições diretas do diâmetro 
interno do forno fornecem excelente 
informação sobre as condições do 
revestimento. O mais recomendado é 
que se deve fazer uma medição depois 
de cada troca de refratário. As medidas 
subsequentes poderão mostrar a 
velocidade precisa do desgaste do 
revestimento ou o fechamento do 
mesmo por aderência da escória. A 
determinação da velocidade com a 
qual o revestimento sofre erosão torna 
possível a programação da troca do 
revestimento antes que o material 
refratário se desgaste perigosamente.

Nas situações onde as inspeções 
visuais dos fornos sem núcleo 
sejam impossíveis (por exemplo, 
quando são usados como fornos de 
espera e estejam sempre cheios), os 
operadores devem permanecer alerta 
aos seguintes sinais de alarme que são 
vitais para o desgaste do revestimento:
• Obter a máxima potência em uma 

voltagem abaixo da normal;
• Em uma fonte de potência de fre-

quência fixa, um incremento no 

Fig. 4. A agitação indutiva do banho 
metálico é a causa principal “normal” 
de desgaste do revestimento, ele 
é visto mais frequentemente na 
interface metal / escória, onde 
as paredes se juntam com o piso 
e em pontos finos causados por 
um procedimento de instalação 
deficiente.

Fig. 5. Uma situação extremamente 
perigosa que pode ocorrer é se as 
cunhas de metal fundido penetram o 
refratário e entram em contato com 
a bobina. Os sistemas de detecção 
que têm detectores de fuga à terra 
no fundo do forno (como mostrado 
na Figura 1) poderiam aterrar 
eletricamente o banho do metal 
fundido.

número de capacitores que se deve 
conectar ao circuito para manter o 
fator de potência unitário;

• Na unidade de potência de frequ-
ência variável, operando a uma fre-
quência mais alta do que a normal.
Esses pontos são úteis, como 

as mudanças nas características 
elétricas, mas nunca devem ser 
utilizados como um substituto para 
as medidas físicas do refratário. 
Apesar de todo o sistema usado para 
monitorar o desgaste do revestimento, 
ele é essencial e contar com um 
procedimento padrão. Dados exatos, 
registrados e impressos auxiliam e 
asseguram a máxima utilização do 
forno entre as trocas de revestimento, 
minimizando o risco de se usar o forno 
com um revestimento fino.

Choques físicos e tensões mecâ-
nicas: Os repentinos e acumulativos 
efeitos dos choques físicos ou tensões 
mecânicas também podem conduzir a 
falhas do revestimento.

A maioria dos refratários tende 
a ser quebradiços e frágeis quando 
tensionados. Quando o material da 
carga muito denso é carregado em 
um forno vazio, ele pode facilmente 
se chocar fortemente com o refratário 
por seu impacto. Se a fratura não é 
vista, o metal fundido pode penetrar, 
ocasionando um derrame de metal 
não controlado com a possibilidade 
de explosão metal / água. Uma 

opção é o sistema automatizado de 
carregamento e com controle remoto 
que é projetado para colocar o material 
da carga dentro do forno sem danificar 
seu refratário.

A tensão mecânica causada 
pela diferença de velocidade de 
expansão térmica da carga e do 
material refratário pode ser evitada 
assegurando-se que o metal não fique 
preso dentro do forno. Exceto quando 
feito por razões de segurança (por 
exemplo, quando se trabalha com 
uma pontuação de carga), nunca se 
deve permitir que o banho fique sólido 
dentro do forno. No caso de uma falha 
prolongada de energia, uma falha no 
sistema de resfriamento, outra falha 
prolongada no forno, o forno deverá ser 
esvaziado completamente.

Temperatura excessiva / choque 
térmico: O refratário deverá ser 
usado somente em aplicações 
que correspondam às faixas de 
temperatura especificadas para 
o produto. As condições reais de 
aquecimento e de resfriamento do 
revestimento do forno deverão estar 
dentro da faixa especificada, pois do 
contrário o choque térmico poderia 
danificar a integridade do revestimento. 
As gretas ou descascamentos podem 
ser sinais prematuros de um choque 
térmico excessivo e a possibilidade de 
derrame do metal.

A melhor maneira de evitar o 
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superaquecimento é monitorar o 
banho e fazer leituras de tempera-
tura quando a carga está líquida. As 
temperaturas que excedem a faixa de 
operação do refratário podem suavi-
zar sua superfície e causar uma rá-
pida erosão conduzindo a uma falha 
catastrófica. As velocidades das altas 
temperaturas dos fornos sem núcleo 
de média frequência ocasionam um 
rápido superaquecimento. Os medi-
dores de kWh, sistemas de medição 
do tempo e os sistemas computado-
rizados podem ajudar a prevenir um 
superaquecimento acidental.

Quando se trabalha com um forno de 
espera frio, assegure-se de que seja pré-
aquecido antes de enchê-lo com metal 
fundido. Em caso de fusão do material 
com carga fria, a redução da velocidade 
inicial de fusão, até que a carga comece 
a se fundir, minimiza o risco de choque 
térmico do forno frio. O aquecimento 
gradual da carga permite selar as gretas 
do refratário antes que possam ser 
penetradas pelo metal fundido. Também 
devem ser seguidas as recomendações 
do fornecedor de refratário nas práticas 
de resfriamento do forno, depois de uma 
campanha de fusão.

Manejo da escória: A escória (que se 
forma quando o ferro da carga está sujo, 
oxidado ou com areia, provoca erosão 
do refratário quando se separa do metal 
e sobe à parte superior do banho) é um 
produto inevitável da fusão do metal. 
As reações químicas entre o metal e a 
escória aumentam a velocidade com 
que o refratário sofre erosão.

A escória é um material altamente 
abrasivo que provoca a erosão do 
refratário próximo à linha do nível 
do metal fundido. Em circunstancias 
extremas, esta erosão pode expor a 
bobina de indução gerando o risco de 
uma explosão de metal fundido / água. 
Os revestimentos refratários nessas 
condições deverão ser retirados de 
serviço imediatamente.

DETECTOR DE FUGA À TERRA
O sistema de detecção de fuga 

à terra é crucial para a segurança 
durante a fusão e a espera do 
vazamento. O sistema que inclui um 
circuito de detecção de fuga à terra 
associado com a unidade de potência e 
os arames de teste (aranha) do detector 
de fuga à terra localizados no forno, 
fornecem uma proteção importante 
contra uma descarga elétrica e 

advertem quando da penetração de 
metal na direção da bobina (Fig. 5), 
uma condição altamente perigosa que 
poderia resultar em uma erupção ou 
explosão do forno.

A chave dessa proteção em 
fornos com revestimentos socados ou 
cadinhos condutores, são os arames 
de teste (aranha) do detector de fuga à 
terra instalados no piso do forno (como 
mostrado na Figura 1). Os arames 
de teste (aranha) são compostos de 
um terra elétrico conectado a vários 
arames que se estendem através do 
refratário e que fazem contato com 
o banho metálico ou com o cadinho 
condutor. O sistema serve para aterrar 
eletricamente à terra o banho do metal.

Em alguns fornos pequenos 
com cadinhos não condutores e não 
removíveis os arames de teste (aranha) 
do detector de fuga à terra assume 
a forma de uma gaiola de arame, 
localizada entre o cadinho e a bobina. 
Essa gaiola de arame serve para 
aterrar o banho se ele penetra através 
do cadinho.

As duas configurações de arames 
de teste (aranha) dão proteção aos 
trabalhadores da área de fusão em 
caso de descargas elétricas, ao garantir 
que não haja voltagem potencial no 
metal fundido. Se o metal fundido 
tocar a bobina, o arame de teste 
(aranha) do detector de fuga à terra 
conduz a corrente da bobina à terra. 
Um módulo detector de terra detecta o 
acontecimento e desconecta a potência 
para deter qualquer arqueamento da 
bobina. Isso também previne que uma 
alta voltagem seja conduzida pelo 
metal do forno ou pela carga do forno. 
De outra forma, uma alta voltagem 
poderia causar choques elétricos sérios 
ou fatais, se o operador estivesse em 
contato condutivo com o banho.

O circuito eletrônico do circuito 
detector de fuga à terra monitora 
continuamente a integridade do 
sistema. Esse circuito apaga o forno 
se qualquer fuga à terra inapropriada 
ou penetração de metal for detectada 
no sistema de indução. Isso é crucial 
para a segurança do forno. Se o 
revestimento refratário do forno ou 
o cadinho são fraturados ou ocorre 
qualquer outra falha e uma porção do 
metal líquido tocar a bobina energizada 
do forno, a bobina poderia arquear-se 
e romper-se. Isso poderia permitir 
que entrasse água no banho de metal 

líquido, causando uma erupção ou 
explosão de metal fundido.

Para manter os arames de teste 
(aranha) do detector de fuga à terra 
trabalhando adequadamente em um 
forno com refratário socado, se deve ter 
cuidado na instalação do revestimento 
para ter segurança que os arames de 
teste (aranha) do detector de fuga à terra 
estejam em contato com a fôrma do 
revestimento. Também quando se repare 
o revestimento de um forno, é essencial 
que os arames do detector de fuga à 
terra permaneçam expostos permitindo 
o contato com a carga do forno.

Para se provar a integridade do 
sistema é necessário que o fundidor 
tome medições usando um instrumento 
especial que verifique que o banho do 
metal esteja aterrado. Nos fornos com 
revestimento socado e fornos com 
cadinhos condutores é importante que 
se verifique frequentemente os arames 
de teste (aranha) do detector de fuga 
à terra. Esses arames localizados no 
fundo do forno podem facilmente ser 
danificados durante a reparação, ficar 
cobertos com escória, queimados ou 
danificados de alguma outra forma. 
Quando não se fica seguro de que os 
arames de teste (aranha) do detector 
de fuga à terra oferecem um contato 
sólido à terra, poderia acontecer a 
perda da proteção do operador e do 
forno, previsto pelo sistema do detector 
de fuga à terra.

O circuito detector de fuga à 
terra do sistema de fusão também 
deve ser revisado ao menos uma vez 
por dia. Normalmente isso pode ser 
rapidamente realizado no sistema, 
simulando-se uma fuga á terra.

Devido às funções de segurança 
cruciais dos sistemas de detecção de 
fuga à terra que têm os fornos sem 
núcleo de espera e fusão por indução, 
não deverá ser operado sem um 
sistema de detecção de fuga à terra 
completamente funcional. (Fornos com 
o cadinho removível ou certos sistemas 
de fusão à vazio podem ser operados 
com segurança sem o sistema de 
detecção de fuga à terra).

MANUTENÇÃO DO FOSSO DE 
EMERGÊNCIA

As condições do fosso de 
emergência deverão ser revisadas 
no início de cada turno. Não se deve 
operar o forno sem que o fosso de 
emergência esteja seco e devidamente 
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frente do forno, esses fossos conterão 
com segurança qualquer derrame 
de metal fundido do forno que seja 
resultado de um acidente, um derrame 
sem controle ou um esvaziamento de 
emergência do forno.

Sem um fosso apropriado, o metal 
derramado poderia fluir através do 
piso da fundição, pondo em perigo os 
trabalhadores e danificando os fornos e 
as estruturas de outros equipamentos. 
Esse fluxo livre de metal derramado 
também poderia produzir fogo e 
explosões devastadoras.

Os fossos de emergência devem ser 
mantidos livres de detritos e materiais 
inflamáveis. A cobertura do fosso deve 
ser mantida livre de escória e outros 
materiais que poderiam bloquear ou 
interferir no escoamento do metal. 
Qualquer derrame menor de metal 
deverá ser regularmente retirado 
do fosso para se assegurar que a 
capacidade do fosso se mantenha. Se o 
seu fosso de emergência é do tamanho 
correto, limpo e seco de detritos, então 
você pode operar seu forno confiante 
de que caso ocorra uma emergência, 
pode esvaziar com segurança o metal 
fundido dentro do fosso de emergência.

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE 
SEGURANÇA NA MANUTENÇÃO

A seguir temos um exemplo da 
lista de verificação de segurança na 
manutenção. Isso não abrange todas 
as situações, mas pode ser usado 
como ponto de referência na prepara-
ção da sua lista para o sistema de in-
dução. Os procedimentos específicos 
de manutenção devem basear-se nas 
recomendações de manutenção espe-
cíficas de seu equipamento e seus for-
necedores de refratário.

ADVERTÊNCIA: 
Nunca realize qualquer manuten-

ção com o sistema energizado. Man-
tenha desligado o disjuntor e os in-
terruptores do gabinete. Coloque um 
cadeado e assegure que a entrada de 
potência (o interruptor de potência) 
esteja na posição “off” (desligado) 
para prevenir a aplicação de energia 
acidental no sistema. Assegure que 
os capacitores estejam descarrega-
dos e o interruptor de circuito na po-
sição “off” (desligado).

Sempre use os métodos indepen-

dentes para assegurar que um forno 
basculado não vá cair, quando se 
está trabalhando nele ou perto dele. 
Um tirante estrutural (escora) de 
capacidade adequada para sustentar a 
possível queda de um forno, no caso de 
falha da pressão hidráulica, deverá ser 
usado quando se trabalhe com o forno 
basculado.

REVISÃO DE MANUTENÇÃO DIÁRIA
• Revise e corrija qualquer vaza-

mento de água do forno e do sis-
tema de resfriamento da unidade 
de potência.

• Verifique e assegure que o siste-
ma de resfriamento primário e de 
emergência dos fornos esteja ope-
rando corretamente.

• Revise se há sinais de condensação 
(limpe com uma flanela sem fiapos).

• Verifique as conexões e a limpeza 
em geral das conexões do sistema 
hidráulico.

• Revise a limpeza ao redor do forno: 
Não permita que a escória e a água 
toquem os cabos de potência e ter-
minais do forno. A escória quente ou 
o material da carga podem causar 
danos aos cabos de potência.

• Verifique a operação do detector 
de fuga à terra, assegurando que o 
banho do metal esteja aterrado. Ao 
não se assegurar que os arames de 
teste (aranha) do detector de fuga à 
terra se mantenham em um contato 
sólido com a terra, isso poderia re-
sultar na perda de uma proteção im-
portante para o operador e o forno. 
Verifique o detector de fuga à terra 
da unidade de potência.

• Verifique o refratário do forno quan-
to a danos mecânicos e térmicos e 
repare ou substitua, conforme as 
especificações do fornecedor de 
refratário. (Verifique toda vez que o 
forno é esvaziado).

• Verifique que o refratário do forno 
não esteja com erosão em exces-
so nas áreas de alto desgaste, tais 
como a interface metal / escória 
e onde se juntam as paredes e o 
piso do forno. Também verifique o 
acúmulo excessivo de escória ou 
desperdício. Repare ou substitua, 
segundo as especificações do fabri-
cante do refratário. (Verifique sem-
pre que o forno é esvaziado).

• Verifique o fosso de emergência 
para que esteja sempre limpo de 

detritos, materiais inflamáveis e 
umidade. Não opere o forno com o 
fosso de emergência úmido.

REVISÃO DE MANUTENÇÃO MENSAL
Depois de ter retirado as coberturas 

dos painéis de inspeção do forno:
• Retire as rebarbas de metal ou es-

cória que tenham se acumulado 
dentro da carcaça ou da caixa.

• Revise para que a bobina não apre-
sente sinais de superaquecimento 
ou descoloração. O superaqueci-
mento da bobina pode causar a 
deterioração do seu isolamento e 
ocasionar problemas entre a bobina 
à terra ou entre as espiras.

• Revise todas as conexões de água 
para que não existam vazamentos. 
Os vazamentos de água da bobina 
do forno podem causar altas leitu-
ras à terra e possíveis danos à bo-
bina.

• Revise todas as mangueiras, cabos 
de potência e terminais para que 
não tenham falsos contatos. Rea-
perte ou repare o que for necessário.

• Limpe todos os cilindros hidráuli-
cos, revise e reaperte as conexões 
que estejam frouxas.

• Depois de ter colocado as cobertu-
ras dos painéis de inspeção do for-
no:

• Revise todos os filtros hidráulicos e 
de água. Retire ou substitua o que 
seja necessário.

• Revise para que o revestimento do 
forno não apresente sinais de de-
terioração, gretas e penetração de 
metal. Repare ou substitua, segun-
do as especificações do fabricante 
de refratário.

• Inspecione os cabos de potência 
do forno para que não apresentem 
fraturas ou fugas de corrente. Lim-
pe, repare ou substitua os cabos de 
potência do forno que apresentem 
sinais de oxidação excessiva, distor-
ções, gretas ou fugas de corrente.

• Retire e substitua as mangueiras 
que tenham vazamentos ou mos-
trem sinais de fadiga.

• Antes de colocar em operação a uni-
dade, assegure que todos os mate-
riais de limpeza e solventes inflamá-
veis tenham sido retirados.

• Reaperte as fixações e parafusos de 
sustentação, segundo as especifica-
ções do fabricante do forno.
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Tenha Ganhos Através do Lean Manufacturing

O USO DA IMPLEMENTAÇÃO 

HOSHIN KANRI COMPENSA.

Os fundidores estão procurando 

formas de aumento da lucratividade 

por meio de iniciativas como 

a melhoria de processos, da 

manufatura enxuta, do Seis Sigma e 

da gestão da qualidade / projeto.

Desde os anos 1960, muitas 

empresas têm utilizado o 

planejamento Hoshin Kanri, que se 

concentra em alcançar uma “meta 

vital de expansão anual”, uma 

meta ambiciosa a longo prazo. O 

interesse no Hoshin Kanri parece 

que agora está crescendo em 

todo o mundo. Como as maiores 

empresas norte-americanas o 

utilizam, ele se estenderá para as 

suas cadeias de suprimentos. É uma 

das mais poderosas ferramentas 

de planejamento disponíveis 

atualmente para as organizações, 

possibilitando inovações e melhoria 

contínua.

Este artigo explora a 

implementação do Hoshin Kanri em 

uma empresa de fundição.

GERENCIAMENTO POR OBJETIVOS

O processo de Hoshin Kanri 

se encaixa sob a filosofia de 

gerenciamento da Gestão da 

Qualidade Total (GQT). Ele combina 

atividades com o PDCA (Planejar, 

Fazer, Verificar e Estudar ou Agir) e 

os processos da Gestão por Objetivos 

título Original do Artigo: “Make Gains through lean Manufacturing”.

Autor: Emmanuel Obadinma, da Alloy Casting Industries Ltd., de New Hamburg, Ontário, 

Canadá; Morteza Zohrabi e Farhad Samsami, da Global Value Expanders (GVEX), de North 

York, Ontário, Canadá.

Publicado: MODERN CASTING, Junho de 2014, pg. 32-34.

reprodução autorizada: AFS – American Foundry Society.

tradução: Roberto Seabra da Costa – Email: roberto.seabrabr@outlook.com

• resolva os itens imediatamente
• documente e normatize todos 

os ganhos
• Conduza treinamentos em 

todos os processos novos
• reflita sobre as lições 

aprendidas

• Estabeleça as medidas e 
metas de desempenho

• Entenda a causa raiz do 
desempenho atual

• Compare as suas expectativas 
com os resultados encontrados

• Analise todos os desvios

• Implemente as ações do 
cronograma e o que você 
planejou

Fig. 1. O Ciclo de Deming foi assim chamado depois de Willian Edwards 
Deming, um estatístico americano que inventou o planejamento PDCA 
(Planejar, Fazer, Verificar e Agir).

para alcançar um elevado nível de 

satisfação e resultados durante seu 

planejamento e implementação (ver 

Fig. 1).

Para uma fundição, o primeiro 

passo foi a implementação da 

Administração por Objetivos como 

uma cultura de gestão. Isto foi feito 

para fornecer aos funcionários a 

visão e os objetivos da diretoria, que 

foram criados usando o formato 

Hoshin Kanri. A relação entre a 

Gestão por Objetivos e o Hoshin 

Kanri também foi estabelecida como 

um objetivo anual. Antes do Hoshin 

Kanri, os projetos individuais nem 

sempre eram associados a um 

objetivo anual.

O Hoshin Kanri é sinônimo do 

ciclo de planejamento PDCA. Por 

definição, a Gestão por Objetivos é 

um processo de concordância sobre 

os objetivos de uma organização, 

para que a gerência e os funcionários 

compreendam quais são e se 

comprometam com eles. A Gestão 

por Objetivos é um sistema dinâmico 

que busca integrar a necessidade da 

empresa de esclarecer e alcançar as 

suas metas de lucro e de crescimento, 

com a necessidade da administração 

de contribuir e se desenvolver, bem 

como toda a equipe da organização. É 

um estilo de gerenciamento exigente 
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e gratificante de administrar um 

negócio de forma consistente com 

o ciclo PDCA, bem como com os 

conceitos básicos do Hoshin Kanri.

A chave para a aprendizagem 

organizacional é descobrir os 

problemas e resolvê-los. Na 

maioria das vezes, as organizações 

gastam recursos resolvendo os 

problemas errados, o que conduz a 

perdas graves. Para ter sucesso no 

resultado, a resolução de problemas 

requer planejamento e coordenação, 

incluindo o monitoramento.

No processo Hoshin Kanri, 

os dois tipos de atividades 

organizacionais planejadas são as 

inovadoras e os fundamentos do 

negócio. As organizações procuram 

identificar essas duas atividades 

para eliminar a ambiguidade durante 

a implementação. O fundamental 

é que todas as melhorias ou 

alterações específicas a serem 

feitas pela organização deverão 

contribuir diretamente para os 

objetivos do negócio. Isto assegura 

que as estratégias do Hoshin Kanri 

estão sendo realizadas correta e 

progressivamente para atingir as 

metas estratégicas individuais.

DEFININDO E ALCANÇANDO METAS

O Planejamento Estratégico 

Hoshin Kanri leva à identificação de 

algumas "Metas Vitais" da Gestão por 

Objetivos. Neste caso, o Hoshin Kanri 

foi introduzido como uma ferramenta 

do planejamento estratégico anual 

que usa os objetivos.

O planejamento estratégico inclui 

geralmente uma consideração sobre 

as forças, fraquezas, oportunidades 

e ameaças (a Análise SWOT). Na 

maioria das vezes, o plano de 

negócios da fundição gira em 

torno de como traduzir fraquezas 

em oportunidades, através do 

desenvolvimento de uma estratégia 

de negócio adequada ao longo prazo. 

A estratégia dessa empresa envolveu 

observar o seguinte:

Expansão de Capacidade: Isto 

quer dizer, tanto a expansão da 

capacidade das máquinas, quanto à 

expansão do mercado, procurando 

expandir o negócio com o uso dos 

resultados da Análise SWOT.

Tomada de Decisão de Aquisição: 

Uma expansão necessária foi 

conseguida através da realização de 

um estudo de outras fundições e de 

indústrias relacionadas, e a tomada 

de decisão de fazer uma aquisição. 

Esta importante decisão estratégica 

deve ser analisada corretamente, 

antes de ser feito o investimento.

Mudança do Mix de Produto: A 

introdução de um novo produto visa 

um dado segmento da economia, ou 

ela pode se dar na forma de mudança 

para uma linha de produto existente. 

Esta iniciativa resultou na decisão 

de se focar nas competências 

essenciais.

Iniciativas de Economia de 

Energia: A fundição é uma indústria 

de consumo intensivo de energia 

e qualquer esforço para monitorar 

e controlar o uso de energia trará 

recompensas financeiras. A adoção 

de iniciativas de fabricação verde 

ajudará as fundições a atingir 

ou até mesmo superar os vários 

regulamentos ambientais. A 

implementação bem sucedida de um 

plano de negócio ambientalmente 

amigável também vem com alguns 

benefícios financeiros tangíveis 

e intangíveis. Esta foi uma das 

iniciativas que renderam os mais 

altos ganhos financeiros.

Iniciativas de Melhoria dos 

Processos e Produtos do Negócio: 

Os planos de melhoria dos processos 

e produtos do negócio são práticos 

e de nível tático, onde projetos 

de melhoria foram realizados em 

muitas áreas da empresa.

Estratégia de Suprimentos de 

Matérias Primas: A maioria das 

fundições pratica a estratégia de 

desenvolvimento dos fornecedores 

de matérias primas e quando ele 

é estrategicamente planejado, 

certamente pode render grandes 

benefícios.

UMA ESTÓRIA DE SUCESSO

O plano de uma empresa para 

uma fundição parceira tinha oito 

metas vitais ou estratégias. O 

método e escopo da implantação 

foram determinados depois que 

os programas de implementação 

foram aceitos e aprovados. O 

pensamento de causa e efeito e de 

outras ferramentas foram utilizados 

ao se estabelecer os programas de 

implementação.

Um dos objetivos essenciais 

estava na área de suprimento de 

matérias primas. O custo do níquel 

extraído e processado em uma fábrica 

em Toronto, Canadá, era o mesmo 

em duas fontes de suprimentos, e 

ambas tinham grandes quantidades. 

Um fornecedor entregava por ferrovia 

de Sudbury, Ontário; e o outro pela 

ferrovia de Thompson, Manitoba, 

Canadá.

Caso não se esperasse que os 

preços da energia aumentassem 

no futuro próximo, então assinar 

contratos com um ou outro 

fornecedor estaria baseado apenas 

no custo. Por outro lado, caso se 

esperasse que o preço da energia e, 

consequentemente, o custo do frete 

dobrasse de preço, então uma fonte 

de abastecimento poderia ser mais 

atraente e menos arriscada do que 

a outra. A fundição parceira anteviu 

um aumento no preço da energia 
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e foi capaz de fixar os termos dos 

preços e de abastecimento que lhe 

deram uma vantagem competitiva 

sobre os seus concorrentes. Ela 

estabeleceu, aplicou e implementou 

esta estratégia e conseguiu ganhos 

financeiros.

DEFINIÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE 

METAS VITAIS

Para reduzir a ambiguidade e 

erros de interpretação durante a 

fase de planejamento do Hoshin 

Kanri, use um processo factual 

de negociação entre os níveis d 

organização para chegar a uma 

solução de consenso.

O planejamento Hoshin começa 

com a diretoria sênior definindo, 

identificando e priorizando os 

objetivos estratégicos a serem 

alcançados, juntamente com os 

prazos. Uma vez determinados, 

esses "desafios" são enviados para 

as unidades operacionais, que fazem 

o detalhamento e determinam o 

que cada unidade e profissional 

deve fazer para atingir o objetivo da 

administração. Eles, então, devolvem 

esse "planejamento mais detalhado" 

de volta para a gestão sênior, que 

o analisa e determina se a sua 

execução será satisfatória. Se não, o 

planejamento é devolvido novamente 

às operações, e elas o ajustam até 

atender em conformidade. Como no 

Tabela 1. Os Sete Experimentos do Hoshin Kanri

Grupos do Hoshin Kanri e Execução do Experimento do Hoshin Kanri

4 Grupos # 7 Experimentos

Grupo Hoshin

1 Estratégia de longo Prazo

2 Estratégia de Médio Prazo

3 Estratégia Anual

Grupo tático 4 táticas

Grupo Operacional 5 Operações

Grupos de Ação
6 Kaikaku (Mudança radical)

7 Kaizen (Melhoria)

exemplo, este processo deve ocorrer 

sob a supervisão de um consultor 

experiente.

Uma ferramenta Matriz X 

desenvolvida para a empresa 

descrevia o principal fundamento 

de sua visão sobre o qual suas 

estratégias, táticas, processos 

e resultados se apoiavam. É a 

capacidade de analisar e documentar 

a correspondente correlação entre 

as estratégias, táticas e processos 

que geralmente concretizam 

os resultados esperados. Esta 

correlação deve ser analisada e 

completamente entendida para 

garantir uma correlação forte ou pelo 

menos importante, mas nunca uma 

fraca correlação entre as estratégias, 

táticas, processos e resultados, ou 

então todo o projeto de planejamento 

estratégico irá falhar. Quando se 

avalia que as correlações são fracas, 

são tomadas medidas para reverter 

isso, quando possível. As medidas 

podem ditar mudanças em uma 

das outras áreas importantes, tais 

como uma mudança nas estratégias, 

táticas ou processos, para renovar 

as iniciativas e inverter essa fraca 

correlação. Uma Matriz X ajuda as 

corporações e outros a atribuírem 

responsabilidades individuais aos 

líderes das equipes que foram 

definidos como responsáveis por 

toda a equipe Hoshin Kanri.

IMPLEMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 

GRUPO

Tipicamente, um projeto de 

Hoshin Kanri envolve a criação de 

um grupo de execução do Hoshin 

Kanri que é a espinha dorsal para 

garantir o sucesso de todo projeto. 

Ocasionalmente, à equipe Hoshin 

é atribuído o dever de desenvolver 

estratégias de longo prazo, médio 

prazo e anuais. A equipe tática lida 

com as táticas, a equipe operacional 

lida com todas as atividades ou 

projetos operacionais e a equipe 

de ação lida com a implementação 

do Kaikaku (a mudança radical) e 

os projetos Kaizen (de melhoria). 

A Tabela 1 ilustra o exemplo de 

implementação do Hoshin Kanri 

na empresa, com pelo menos 

quatro equipes com as suas tarefas 

determinadas.

Outras ferramentas disponíveis 

para uso durante o planejamento e 

a implementação do Hoshin Kanri 

incluem os mapas estratégicos, 

a análise do mercado, a análise 

da concorrência, o mapeamento 

do fluxo de valor e uma série de 

outros. O ciclo PDCA de melhoria 

de processo entra repetidamente no 

desenvolvimento, implementação e 

revisão do plano.

A Tabela 2 é um roteiro 

comprovado da execução do Hoshin 

Kanri que se aplica a todos os 
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níveis de liderança dentro de uma 

organização.

Durante a implementação do 

Hoshin Kanri, revise certos temas 

importantes da organização. Alguns 

dos usados no exemplo incluem:

• Revise e atualize o propósito da 

organização (visão e missão).

• Implemente a análise ambiental 

através da SWOT e a análise 

política, econômica, social e 

tecnológica (PEST).

• Estabeleça os imperativos 

estratégicos.

• Desenvolva estratégias de longo 

e médio prazo.

• Planeje as táticas (intervenção 

de seis a 18 meses) para apoiar 

as estratégias.

• Defina os projetos de melhoria de 

processos para apoiar as táticas 

(de seis a 12 meses).

• Revise a correlação entre os 

diferentes níveis do plano Hoshin 

(análise de correlação).

• Defina os proprietários para os 

diferentes níveis do plano.

• Estabeleça os itens de controle 

e prepare uma lista de itens de 

controle.

• Implante a política.

• Implante os itens de controle.

• Implemente o plano de política.

• Verifique os resultados da 

execução em uma base mensal.

• Analise o desvio do plano.

• Comunique-se de forma 

proativa com os interessados e 

proprietários de processo.

MONITORANDO O PROGRESSO 

ATRAVÉS DA MEDIÇÃO E REVISÃO

Uma supervisão rigorosa é 

necessária em cada fase de um 

ciclo PDCA de melhoria de processo 

para a obtenção dos resultados 

desejados. Correções ou revisões são 

usualmente implementadas, sempre 

que qualquer não conformidade é 

notada. A verificação dos progressos 

do plano da empresa deve seguir 

o ciclo PDCA e se aplica a todos 

os níveis de liderança dentro da 

organização.

Depois da aplicação nesta 

empresa do processo de 

planejamento Hoshin Kanri, foram 

verificados os resultados da execução 

em uma base mensal e anual. Os 

desvios do plano foram analisados 

e o valor de cada estratégia e certas 

medidas de desempenho foram 

debatidos. Tabelas de revisão foram 

criadas e usadas para comparar os 

resultados reais versus os resultados 

esperados e documentadas 

quaisquer alterações do plano. As 

tabelas de revisão transformam o 

plano em um documento vivo.

Tabelas de anormalidade 

também foram criadas para 

documentar qualquer ocorrência 

fora da faixa normal de variação e 

para facilitar a identificação da causa 

raiz e a implementação das ações 

corretivas.

O RESULTADO FINAL

A peça central de qualquer 

esforço de melhoria do negócio 

é o planejamento estratégico. Na 

Tabela 2. Ciclo Pesquisar, Planejar, Fazer, Verificar ou Estudar e Agir.

Pesquisar Planejar Fazer Verificar Agir

• Verificar a 
condição do 
mercado.





• desenhar a estratégia 
de médio prazo.

• desenhar o Hoshin 
anual.

• Alinhar a Organização 
via consenso.

• Engajar a força 
de trabalho 
para executar a 
estratégia.



• Criar o ambiente do 
pensamento lean.

• O diagnóstico do 
presidente.

• Institucionalizar o 
Hoshin Kanri (aplicação 
do plano) através de um 
trabalho padronizado, 
Kaizen (melhoria) e 
desenvolvimento da 
liderança.

indústria de fundição, a observação 

da direção para onde a empresa está 

se dirigindo e o desenvolvimento 

de iniciativas estratégicas para 

atender às suas necessidades 

futuras identificadas irá beneficiar 

todas as partes interessadas. No 

final da implementação de um 

processo de planejamento Hoshin 

Kanri, um alinhamento completo das 

estratégias e iniciativas de toda a 

companhia será alcançado.

A aplicação do Hoshin 

Kanri frequentemente requer o 

comprometimento dos recursos 

com um foco em atingir os maiores 

objetivos organizacionais. Vale a 

pena garantir que as informações 

levantadas representem o que a 

empresa quer atingir, e que as 

informações sejam atualizadas tão 

rapidamente quanto os novos dados 

apareçam, usando o processo de 

consenso entre os níveis.

O treinamento e o coaching 

devem ser fornecidos às pessoas 

envolvidas no planejamento, 

execução e verificação dos 

resultados, para garantir que 

cada participante do processo 

de planejamento estratégico 

compreenda o seu papel. O Hoshin 

Kanri pode e deve ser ajustado para 

atender às necessidades de uma 

empresa individual. Sua eficácia 

como um processo de planejamento 

estratégico pode ser vista no final da 

execução, em termos de melhoria 

da receita, geralmente conseguida 

envolvendo todos os funcionários em 

todos os níveis da organização.
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AGENdA

MAIO

9THALUMINIUM TWO THOUSAND WORLD CONGRESS 
5thICEB (International Conference on Extrusion and 
Benchmark)
Data: 12 a 14 de maio de 2015.
Local: Florença - Itália
Mais informações: www.aluminium2000.com

FEIMAFE – FEIRA INTERNACIONAL DE MÁQUINAS-
FERRAMENTA E SISTEMAS INTEGRADOS DE 
MANUFATURA
Data: 18 a 23 de maio de 2015.
Local: Pavilhão de expositores do Anhembi – São Paulo.
Mais informações: http://www.feimafe.com.br/

JUNHO
GIFA/METEC/THERMOPROCESS/NEWCAST
Data: 16 a 20 de junho de 2015.
Local: Dusseldorf - Alemanha
Mais informações: http://www.gifa.com/

JULHO
MEC SHOW 2015 - 8º FEIRA DA METALMECÂNICA, 
ENERGIA E AUTOMAÇÃO 
Data: 28 a 31 de Julho de 2015 
Local: Serra - ES 
Mais informações: www.mecshow.com.br
Tel.: (55 27) 3434-0625

SETEMBRO

9ª INTERMACH 2015 – FEIRA E CONGRESSO 
INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA, MÁQUINAS, 
EQUIPAMENTOS, AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS PARA A 
INDÚSTRIA METALMECÂNICA
Data: de 1º a 4 de setembro de 2015
Local: Expoville – Joinville/SC
Horário: 14h às 21h
Mais informações: Organização: Messe Brasil
www.intermach.com.br

17º CONGRESSO DE FUNDIÇÃO DA ABIFA – CONAF 2015
Data: 28 de setembro a 01 de outubro de 2015.
Local: Expo Center Norte – São Paulo-SP.
Mais informações: Associação Brasileira de Fundição – 
ABIFA
Tel.: (55 11) 3549-3344

16ª FEIRA LATINO-AMERICANA DE FUNDIÇÃO - FENAF 
2015
Data: 28 de setembro a 01 de outubro de 2015.
Local: Expo Center Norte – Pavilhões verde e branco – 
São Paulo-SP.
Mais informações: Associação Brasileira de Fundição – 
ABIFA
Getulio Correa
Tel.: (+55 11) 3963-0144 / 94236-7717
E-mail: technicalfairs@technicalfairs.com.br

FEIRAS 2015
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REUNIÃO PLENÁRIA

Ferro Alumínio Suprimentos

13/03 17/03 31/03

COMISSÕES COMERCIAIS

Reunião Plenária

24/03

Realizada às 15h00 na sede da 
ABIFA, em São Paulo.

Informações: Roberto João de Deus 
E-mail: rdeus@abifa.org.br

COMISSÕES EM MARÇO

Aço - realizada na 4ª quarta-feira, bimestralmente às 

10h00, em Piracicaba/SP.

Alumínio - realizada na 3ª terça-feira do mês às 09h30min, 

na Sede da ABIFA-SP.

Ferro - realizada na sexta-feira mais próxima ao dia 15 de 

cada mês, às 09h30min, na Sede da ABIFA-SP.

Suprimentos - realizada na última terça-feira de cada 

mês às 09h30min, na Sede da ABIFA-SP.

Informações:

Jurandir Carmelio

E-mail: jcarmelio@abifa.org.br
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GERMALLOY™ e OPTIGRAN™ OPTIGRAN™

MaiorMaior
qualidadequalidadequalidadequalidadequalidade

Os benefícios que nossos inoculantes 
de moldagem GERMALLOY™ para ferro 
nodular e OPTIGRAN™ para ferro cinzento 
trazem para sua fundição são bem visíveis:

✔  Inoculação uniforme e controlada 
para seu fundido 

✔  Aumento do número de nódulos 
em ferro nodular 

✔  Grafite tipo A mais fina em ferro 
cinzento

✔  Fundidos livres de carbonetos
✔  Sem fading dos inoculantes

Para mais informações, visite
www.ask-chemicals.com

ASK Chemicals Produtos Químicos do Brasil Ltda. | Via Anhanguera, Km. 103 
Bairro Nova Aparecida 13068-616 Campinas – São Paulo | Telefone: +55 19 3781 1300 | info.brazil@ask-chemicals.com
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