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RESUMO 

 

O presente trabalho foi elaborado com a finalidade de propor um Plano de 

Marketing para a Joint Venture HCC Methal Company visando o fornecimento de 

seus produtos às grandes montadoras de implementos agrícolas. A HCC Methal 

Company fabrica produtos em metal como molinetes e peneiras para colheitadeiras. 

Observando que a Joint Venture em questão é a associação da HCC, empresa norte 

americana, uma das principais fornecedoras de peças para o maquinário agrícola no 

mundo e a Methal Company, empresa nacional, com experiência na fabricação de 

peças para o mercado agrícola e de transporte. 

 

PALAVRAS-CHAVE: plano de marketing; joint venture; máquinas agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ABSTRACT 

 

 This study was prepared with the purpose of proposing a Marketing Plan for  

the Joint  Venture Company HCC Methal looking this way to supply its products to 

major manufacturers of agricultural implements. HCC Methal Company manufactures 

metal products such as reels and sieves for combines. Observing that the Joint 

Venture in question is the association of HCC, north American company, a major 

supplier of parts for agricultural machinery in the world and Methal Company, a 

national company, with experience in manufacturing parts for the agricultural and 

transportation. 

 

KEYWORDS: marketing plan; joint venture; combines. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Este trabalho tem como objetivo geral avaliar se criar uma Joint Venture entre 

duas empresas, uma nacional e outra americana é viável no mercado brasileiro. 

 A palavra ñJointò significa um conjunto, uma associação e a palavra 

ñVentureò quer dizer um negócio, um projeto, uma aventura. Assim, juntando as 

duas palavras temos a expressão ñJoint Ventureò, acarretando por um lado uma 

série de esforços conjuntos e riscos e de outro, a possibilidade de um resultado 

positivo. 

 Joint Venture é a celebração de um contrato entre duas ou mais empresas, 

que se associam, criando ou não uma nova empresa para realizar uma atividade 

econômica produtiva ou de serviços, com fins lucrativos. 

 Uma Joint Venture pode ser criada para desenvolver uma série de atividades, 

tais como, projetos industriais, execução de obras, pesquisas e desenvolvimentos, 

atividades financeiras, prestação de serviços, etc. 
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2 A EMPRESA 

 

2.1 HISTÓRICO DAS EMPRESAS 

 

2.1.1 Empresa Nacional 

 

 A empresa brasileira iniciou suas atividades em 2004 na cidade de Curitiba/ 

PR com a Methal Company Máquinas e Peças Ltda, atuando exclusivamente no 

mercado agrícola e fornecendo plataformas de corte para colheitadeiras CASE. 

Presente no mercado há mais de 15 anos a Methal Company veio a fazer parte do 

grupo em janeiro de 2007, fortalecendo os negócios na área agrícola e adicionando 

forte atuação no segmento de automóveis, ônibus e caminhões. 

 Seus principais clientes são VW, MAN, Case, New Holland, John Deere, 

Massey Fergusson, Iveco, Nissan, MWM. 

 Ao longo dos anos o grupo firmou suas raízes no mercado por meio de um 

sistema de gestão diferenciado e investimento constante em tecnologia. Hoje atende 

as principais montadoras espalhadas pelo Brasil e oferece toda a estrutura para o 

segmento de metais mecânicos partindo de peças estampadas, conjuntos soldados 

e sistemas mecânicos. 

 Buscando manter sempre a satisfação dos clientes, a Methal Company 

trabalha com linhas de produção distintas para atender de modo exclusivo cada 

cliente em seu respectivo mercado, garantindo qualidade em todos os aspectos por 

meio de altos investimentos em pesquisa e tecnologia. 

 Duas plantas industriais totalizam uma área de mais de 21.000 m², localizada 

estrategicamente no pólo industrial de Curitiba, possibilitando fácil acesso as 

principais rodovias que ligam o Sul ao Sudeste do país. O parque industrial também 

dá sustentação para que a produção sob demanda garanta o fornecimento contínuo 

e exclusivo às montadoras. 

 O grupo Methal Company além de toda estrutura e capacitação profissional, 

preocupa-se constantemente com o futuro, atuando de forma direta na preservação 

do meio ambiente, onde se destaca o sistema de tratamento de efluentes industriais 

que é aplicado para minimizar a emissão de resíduos ao meio ambiente. A 

satisfação do cliente e a preservação do meio ambiente são as prioridades do grupo. 
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VISÃO 

 Ser reconhecido, no Mercosul, como fornecedor de classe mundial para 

grandes conjuntos estampados, soldados e montados no segmento metal-mecânico. 

 

MISSÃO 

 Superar as expectativas dos nossos clientes e acionistas, através de uma 

gestão competitiva de negócios, focada em segurança, qualidade e processos 

robustos, com pessoas comprometidas. 

 

VALORES 

ÉTICA ï Conjunto de condutas que norteiam o comportamento das pessoas e da 

empresa; 

RESPEITO ï Mutuo entre clientes, colaboradores, fornecedores e meio ambiente; 

INOVAÇÃO ï Estar atualizado com as tendências e necessidades do mercado; 

COMUNICAÇÃO ï Garantir que todos tenham acesso aos objetivos, metas e 

resultados; 

SEGURANÇA ï Garantir a integridade física e moral de todos os colaboradores; 

COMPROMETIMENTO ï Sentir-se integrante da visão e desejar transforma-la em 

realidade. 

 

2.1.2 Empresa Americana 

 

 A HCC, localizada em Mendota no estado de Illinois EUA, existe há mais de 

100 anos, fornecendo pecas para maquinas agrícolas.  

 Desde 1883, HCC tem sido um grande inovador em equipamentos de colheita 

de produtos agrícolas e equipamentos agrícolas, com a invenção do primeiro 

equipamento de pesagem de grãos, o primeiro molinete, e da barra de corte flexível. 

Ao longo do século seguinte, a empresa ampliou, diversificou e se fundiram com 

outras empresas agrícolas de ponta para crescer e se tornar o maior produtor 

mundial de molinetes e peneiras para colheitadeiras. Desde os nossos primeiros 

dias a empresa, que começou com a visão de um agricultor do Centro-Oeste e um 

lojista, manteve uma estreita associação com o lugar de mercado para garantir que 

cada produto seja focado em produtividade para colhedoras. Hoje, a HCC 

fabricantes de equipamento de colheita agrícola, tais como molinetes, peneiras, 
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chaffers e outros produtos inovadores fornecem essas pecas diretamente para as 

montadoras mais conceituadas do mundo.  

 A HCC trabalha de perto com esses fabricantes para atender seus produtos 

com as especificações e capacidades definidas. A HCC continua desenvolvendo e 

testando novos materiais e novos produtos focados em desempenho. Com mais de 

100 anos de experiência e os avanços tecnológicos, ninguém está mais preparado 

para atender as necessidades dos agricultores de amanhã. 

 

2.1.3 Projeto de Expansão 

 

 Sempre buscando o crescimento das empresas, em 2012 foi adquirido um 

novo site com mais de 120.000 m2 de área de terreno e aproximadamente 

25.000m2 de área coberta. 

 A JV já inicializará suas atividades no novo site conforme Figura 1. 

 

Figura 1 - Campus Industrial HCC Methal Company 

 

Fonte: Estudo Técnico da Joint Venture 
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3 ANÁLISE DE MERCADO 

 

3.1 ANÁLISE SETORIAL. 

 

3.1.1 Aspectos Gerais 

 

      Atualmente a Methal Company está a mais de 15 anos no mercado, e conta com 

um portfólio com mais de 3.000 peças, atendendo seus clientes oferecendo alta 

produtividade, qualidade e a garantia do abastecimento contínuo para as linhas de 

produção das principais montadoras do país, priorizando sempre a máxima 

satisfação do cliente. Conta com experiência e reconhecimento da Methal C. 

Máquinas que está a 9 anos no mercado e faz parte do grupo Methal. Hoje já atende 

grandes montadoras no país, como New Holland, Case e AGCO, e tem sua 

credibilidade reconhecida perante estes clientes. Também são seus clientes 

empresas como Iveco, Nissan e MWM. 

 Com destaque ao atendimento das necessidades das indústrias montadoras 

em geral, a Methal Company investe constantemente em novos processos de 

manufatura para produzir conjuntos mecânicos, conjuntos soldados, rebitados ou 

montados, peças estampadas, atendendo também a projetos previamente 

estabelecidos ou de co-design.  

 Dentre os mais variados produtos fabricados pelo grupo, destacamos as trava 

do capô, fechadura do porta-malas, limitador de porta, plataforma para colheitadeira, 

porta objetos, plataforma de operador, suporte para barro, entre outro, os quais já 

atendem o mercado dentro dos padrões atuais exigidos.  

 Atualmente a Methal Company já produz molinetes, através de um acordo 

experimental de 3 anos com HCC Inc., utilizando seus desenhos. Com a joint 

venture, o foco inicial será nos molinetes, e também nas peneiras que serão 

produzidas apenas após a conclusão desta. 

 Quanto a HCC, é uma empresa que está no mercado por mais de um século, 

e tem liderado o mercado americano com produtos de alto valor, projetados para 

otimizar a colheita com eficiência e eficácia. Atualmente esta é a líder em 

manufatura e designer de molinetes, peneiras, e equipamentos de preparo e outros 

componentes para fabricação de OEM e equipamentos de colheita. 
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 Os produtos HCC Inc., tem reconhecimento no mercado brasileiro, porém as 

constantes oscilações cambiais e o lead time logístico de aproximadamente 45 dias, 

para entrada de suas peças no Brasil, tem ameaçado seu espaço no mercado do 

país. Assim, torna-se extremamente interessante a joint venture com a empresa 

brasileira.  

 

3.1.2 Análise Setorial (PORTER) 

 

O modelo das Cinco Forças de Porter foi desenvolvido por Michael Porter em 

1979 tendo como objetivo à análise da competição entre empresas. Leva em 

consideração cinco fatores ou "forças" competitivas, que após estudados dão origem 

à uma estratégia empresarial eficiente. Porter refere-se a essas forças como 

microambiente, ou seja, como ambiente setorial, e utiliza-se estas em uma empresa 

que afeta a sua capacidade para servir os seus clientes e obter lucros. Uma 

mudança em qualquer uma das forças normalmente requer uma nova pesquisa 

(análise) para reavaliar o setor. 

Para tanto, iremos avaliar estas cinco forças, dentro do ambiente da joint 

venture firmada entre a HCC Inc e a Methal Company, seguindo o conceito de 

Porter, conforme detalhadamento a seguir. 

 

3.1.2.1 Rivalidade entre os Concorrentes 

 

3.1.2.1.1 Número de concorrentes e repartição de quotas de mercado 

 

A HCC Methal Company terá poucos concorrentes, com a peculiaridade de 

que os principais se concentram na região do estado do Rio Grande Sul, que são 

Screw Indústria Metalmecânica Ltda e Bruning Tecnometal. 

Estas empresas se encontram muito próximas da AGCO (Massey Ferguson ï 

Santa Rosa/ RS), atual cliente, e da John Deere (Horizontina/ RS) que é objeto de 

fornecimento futuro, porém estão bem longe logisticamente da Case IH e da New 

Holland, também grandes clientes, que se encontram nas cidades de Curitiba/ PR e 

Sorocaba/ SP e muito próximas da HCC Methal Company que se localizará em 

Fazenda Rio Grande/PR, próxima à Curitiba.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://pt.wikipedia.org/wiki/1979
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
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Quanto à participação atual de mercado, levando em conta o Grupo Methal, 

temos o seguinte resultado em relação aos concorrentes (Figura 2): 

 

Figura 2 ï Participação de mercado 

 

Fonte: Estudo Técnico da Joint Venture 

 

3.1.2.1.2 Taxa de crescimento da indústria 

 

 Taxa de crescimento do agronegócio, previsto pelo governo, de 22% no país 

até 2022. Já o mercado específico de colheitadeiras, no primeiro quadrimestre deste 

ano, avançou 57,9% (3.043), sobre igual período de 2012, conforme os dados da 

Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA). Ou 

seja, crescimento para os clientes, e busca por maiores fatias do mercado por parte 

dos fornecedores com objetivo de aumentar suas receitas. Ou seja, alta taxa de 

crescimento. 

 

3.1.2.1.3 Diversidade de concorrentes 

 

 Como já anteriormente descrito, os maiores concorrentes são empresas 

Screw Indústria Metalmecânica Ltda e Bruning Tecnometal. Ou seja, poucos 

concorrentes. 

 

3.1.2.1.4 Grau de diferenciação dos produtos 
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 Com a formação da HCC Methal Company, a tecnologia dos produtos 

(molinetes e peneiras agrícolas) terá em sua concepção designer e maquinário norte 

americanos da HCC Inc., que hoje são reconhecidas no mundo todo, e são 

sinônimos de alta tecnologia e qualidade. Sendo que dentro de seu portfólio já existe 

o know how para produção de molinetes e peneiras agrícolas já reconhecidos 

mundialmente. E é o que irá gerar diferencial das empresas concorrentes, uma vez 

que o Grupo Methal já é detentor da maior fatia do mercado para colheitadeiras. 

 A Screw Indústria Metalmecânica Ltda é uma empresa nacional que há 

catorze anos vem atuando e investindo no mercado de Sem-Fins (helicoides), 

laminados e peças agrícolas, e que se tornou referência e líder no mercado 

específico de roscas transportadoras. 

 A Bruning Tecnometal, também é uma empresa nacional, com 66 anos de 

mercado, que atua e atende vários clientes, porém com um portfólio vasto para 

fornecer peças e componentes para os ramos da construção, agrícola, rodoviário e 

automotivo, com maior investimento em tecnologia e expansão no mercado 

automotivo. 

 

3.1.2.1.5 Barreiras à saída 

 

 No caso da HCC Methal Company, não é um problema, uma vez que já é 

característica do grupo trabalhar com linhas específicas no intuito de atender de 

modo exclusivo cada um deles, mantendo linhas de produção distintas para atender 

cada mercado e suas necessidades específicas, o que se torna um diferencial, e não 

impede a entrada e saída de um mercado em específico. 

 

3.1.2.2 Poder de Negociação dos Clientes 

 

3.1.2.2.1 Concentração dos compradores em relação à concentração de empresas 

vendedoras 

 

 Atualmente o mercado de colheitadeiras é constituído de cinco grandes 

clientes que compram de três grandes fornecedores. Assim, temos média 

concentração de clientes e média concentração de concorrentes à fornecimento, 

determinando médio o poder do cliente sobre o mercado fornecedor. 
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3.1.2.2.2 Volume de compra 

 

 Atualmente o Grupo Methal fornece para três grandes fabricantes agrícolas 

que são a Case IH, New Holland e grupo AGCO, de forma bastante equilibrada, o 

que vem gerar um alto poder por parte dos clientes, pois seria impactante uma perda 

de volume nestes clientes. 

 

3.1.2.2.3 Diferenciação de produto entre as empresas do mercado 

 

 A diferenciação dos produtos em questão (molinetes e peneiras agrícolas) 

estará na questão da tecnologia norte americana HCC empregada em sua 

concepção, o que será diferencial reconhecido perante os concorrentes nacionais. 

Porém, fora este fator, a diferenciação dos produtos entre os fornecedores é pouca. 

 

3.1.2.2.4 Ameaça dos clientes comprarem as empresas fornecedoras 

 

 Situação pouco provável neste tipo de mercado, uma vez que os 

fornecedores atuais têm vários anos de mercado, gestão geralmente familiar, e tem 

um grande portfólio de produção de peças dentro de suas fábricas que atende vários 

setores, inclusive o mercado de reposição, porém os fornecedores já estão 

trabalhando no processo sucessório, holding e joint ventures. 

 

3.1.2.2.5 Conhecimento dos compradores dos custos e da estrutura da empresa no 

mercado 

 

 Normalmente as montadoras trabalham com planilhas de custo abertas 

(breakdown dos custos), dessa maneira eles tem conhecimento das margens, custo 

de MP, MO e DGF. 

 

3.1.2.2.6 Lucratividade dos compradores 

 

 Como as planilhas de custos são abertas, as montadoras aceitam no máximo 

20% de Mark up (4% de despesas administrativas, 4% de despesas comerciais, 2% 

de scrap, 10% de lucro). 
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3.1.2.2.7 Redução de custos por meio de produtos alternativos 

 

 Neste caso o poder dos clientes é baixo, uma vez que a garantia e a 

qualidade exigidas no trabalho de uma colheitadeira são altos, e o número de 

fornecedores conceituados no mercado é baixo. 

 

3.1.2.2.8 Importância do fornecedor para a qualidade do produto final do comprador 

 

 O produto fornecido tem papel fundamental (molinetes e peneiras) na 

estratégia dos clientes, pois é fundamental para que a colheitadeira desempenhe 

seu papel com eficácia. 

 

3.1.2.2.9 Porcentagem de gastos dos compradores em produtos dos fornecedores 

 

 Não há interesse por parte dos clientes e não se aplica à análise. 

 

3.1.2.3 Poder de Negociação dos Fornecedores 

 

3.1.2.3.1 Concentração dos fornecedores em relação à concentração de 

compradores no mercado. 

 

 Atualmente existem vários fornecedores de matéria-prima, assim o poder de 

compra do Grupo Methal é maior que destes. 

 

3.1.2.3.2 Disponibilidade de produtos substitutos 

 

 Atualmente o mercado de matéria-prima metalúrgico é alto e competitivo, 

assim a disponibilidade de produtos substitutos é grande. 

 

3.1.2.3.3 Importância do comprador para o fornecedor 

 

 O Grupo Methal hoje tem grande importância para seus fornecedores, pois 

tem grande volume de compra de matéria-prima. 
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3.1.2.3.4 Diferenciação dos produtos e serviços dos fornecedores 

 

 O mercado de matéria-prima é vasto e hoje não representa necessidade de 

análise para a questão de fornecimento. 

 

3.1.2.4 Ameaça de novos entrantes 

 

 Quando se fala da ameaça de novos concorrentes podemos começar 

considerando que a diferenciação do produto (molinetes e peneiras agrícolas) 

atualmente é pequena, porém o diferencial da Methal estará na questão da 

tecnologia norte americana HCC empregada em sua concepção, o que será 

diferencial reconhecido perante os concorrentes nacionais. 

 O capital necessário para se entrar num mercado como este é alto, uma vez 

que o investimento em tecnologia, maquinários e engenharia são de suma 

importância para se concretizar um negócio como este. 

 Os custo de troca de um produto neste setor pode ser alto, pois estamos 

falando de um mercado com consumidores (fabricantes/ clientes) com mais de 35 

anos de atuação e reconhecimento, e de produtos com alta exigência de qualidade e 

performance, assim seria muito oneroso para estes estarem adotando produtos de 

novos fornecedores sem a máxima garantia de no mínimo a mesma performance 

dos produtos atuais. 

 Também como já comentado, um ponto importante é que os produtos em 

questão hoje são produzidos por empresas altamente qualificadas e com extensa 

experiência no mercado brasileiro. Assim, os direitos de propriedade intelectual não 

são restritos, mas também não são adquiridos tão facilmente frente à experiência 

dos atuais concorrentes. Levamos em conta também que quando falamos da joint 

venture, os direitos de propriedade intelectual das tecnologias e know how provindos 

da HCC Inc. serão todos firmados em contrato de sigilo e exclusividade com o Grupo 

Methal. 

 O acesso às matérias-primas das empresas que existem no mercado 

atualmente é fácil frente ao grande número de fornecedores que existem no Brasil e 

o acesso aos subsídios do governo também, visto que o Governo tem criado 

inúmeros programas de incentivo ao setor agrícola. 
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3.1.2.5 Ameaça de produtos substitutos 

 

 Atualmente a joint venture que está sendo proposta é uma ameaça aos atuais 

concorrentes, principalmente na questão de produtos substitutos, pois a tendência 

da joint venture é oferecer aos clientes tecnologia e know how à sua disposição em 

território brasileiro, uma vez que seremos detentores dos direitos sobre a 

experiência oferecida pela HCC Inc. Já a competitividade em preço e produtividade, 

não será o ponto mais alto uma vez que a disputa por matérias-primas em solo 

brasileiro será muito equilibrada com os atuais concorrentes. Em longo prazo a joint 

venture poderá vir a ser uma ameaça maior neste mercado quando se trata em 

preço, mas não é o foco de início.  

 A inovação tecnológica é o grande ponto nesta questão, uma vez que os 

atuais concorrentes são experientes, porém a grande mudança é a entrada no Brasil 

da tecnologia agrícola mais reconhecida atualmente no mundo. 

 Os custos atuais para uma troca de produto por parte dos clientes é alta, uma 

vez que os três atuais maiores fornecedores já tem qualidade, performance dos seus 

produtos e atendimento reconhecidos, dentro de um mercado onde a exigência é 

alta. 

 

3.2 ANÁLISE DA DEMANDA 

 

 Para começar a nossa análise foi levado em consideração dados levantados 

no Anuário da Indústria Automobilística Brasileira 2013 publicado pela Associação 

Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores ANFAVEA. 

 A ANFAVEA Brasil, fundada em 15 de maio de 1956, reúne empresas 

fabricantes de autoveículos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus) e 

máquina agrícolas automotrizes (tratores de rodas e de esteiras, colheitadeiras e 

retroescavadeiras) com instalações no Brasil. 

 Os gráficos abaixo levam em conta as produções de colheitadeiras de todas 

as empresas atuantes no Brasil de 1976 a 2012.  
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Gráfico 1 - Produção de Colheitadeiras 1976-2012 

 

Fonte: Elaborado pelo autor ï Dados do Anuário da Indústria Automobilística Brasileira 2013 

 

 O gráfico 1 demonstra a evolução da produção de colheitadeiras de 1976 a 

2012, ou seja, o comportamento do mercado potencial de molinetes e peneiras 

agrícolas para o negócio proposto neste trabalho, o qual veio apresentando leve 

tendência de crescimento ao longo de todos estes anos. 

 
Gráfico 2 - Produção de Colheitadeiras 1976-2012 em Percentual 

 

Fonte: Elaborado pelo autor ï Dados do Anuário da Indústria Automobilística Brasileira 2013 

 

 O gráfico 2 demonstra a evolução percentual da produção de colheitadeiras 

em relação a produção total de máquinas agrícolas automotrizes. Percebe-se que a 

tendência de aumento chegou ao seu ápice no ano de 2014, a qual foi interrompida 

no ano de 2005. 
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Gráfico 3 - Produção de Colheitadeiras 2000-2012 em Unidades 

 

Fonte: Elaborado pelo autor ï Dados do Anuário da Indústria Automobilística Brasileira 2013 

 

 No gráfico 3 podemos analisar claramente que a tendência foi interrompida 

pela crise que afetou a agricultura brasileira no ano de 2005, provocando efeitos 

colaterais no setor de máquinas agrícolas. Esta crise foi basicamente ocasionada 

pela queda nos preços das commodities, pelo recuo da produção em razão da seca 

e a desvalorização do dólar frente ao real. Já em 2007, após enormes esforços 

governamentais, a produção de máquinas retomou seu crescimento modestamente, 

sendo interrompida novamente em 2008 pela crise mundial, porém com menor 

queda, e retomada do crescimento logo em seguida. 

 

Gráfico 4 - Vendas Internas do Atacado 1976-2012 em Unidades de Colheitadeiras 

 

Fonte: Elaborado pelo autor ï Dados do Anuário da Indústria Automobilística Brasileira 2013 
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 No gráfico 4 temos as vendas internas de colheitadeiras no atacado, e 

conforme o destaque no gráfico percebe-se o mesmo padrão de comportamento em 

função das crises de 2005 e 2008, também com suas respectivas retomadas. 

 

Gráfico 5 - Exportação de Colheitadeiras 1976-2012 em Percentual 

 

Fonte: Elaborado pelo autor ï Dados do Anuário da Indústria Automobilística Brasileira 2013 

 

 No gráfico 5 temos o comportamento das exportações de colheitadeiras em 

relação ao total exportado de máquinas agrícolas automotrizes. Também 

acompanhou o padrão da produção e vendas internas, porém com grande queda em 

2012 devido a retração do mercado Argentino, o qual é o maior cliente do Brasil na 

compra de colheitadeiras no Mercosul. 

 
Gráfico 6 Exportação Por país destino em 2012 

 

Fonte: Elaborado pelo autor ï Dados do Anuário da Indústria Automobilística Brasileira 2013 
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 No gráfico 6 pode-se confirmar o exposto acima, pois neste está a distribuição 

das exportações de colheitadeiras do Brasil no ano de 2012. 

Gráfico 7 - Perfil dos Clientes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor ï Dados do Anuário da Indústria Automobilística Brasileira 2013 

 

 O gráfico 7 mostra o comportamento de produção, vendas internas e 

exportações das maiores empresas situadas no mercado brasileiro, e com potencial 

de mercado para a joint venture proposta. Dos gráficos acima, pode-se ter uma ideia 

do tamanho do mercado existente e também das oportunidades que ainda podem 

ser exploradas. 
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Gráfico 8 - Vendas por região no Brasil 

 

Fonte: Elaborado pelo autor ï Dados do Anuário da Indústria Automobilística Brasileira 2013 

 

 O gráfico 8 mostra as vendas internas e tendências em relação às vendas de 

2011 e 2012 por região brasileira. Assim, pode-se avaliar regiões com tendências de 

crescimento ou maiores potenciais em vendas de colheitadeiras como as Regiões 

Sul, Sudeste e Norte, ou seja, grandes potenciais geradores de compra de molinetes 

e peneiras agrícolas. Também pode-se avaliar estados destas regiões com potencial 

de impulsionar as compras de colheitadeiras como Bahia, Paraná, Santa Catarina, 
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Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, e outros que podem ser evidenciados nos 

gráficos acima. 

 Atualmente com a disponibilidade de crédito barato e a supersafra de grãos ï 

de 185,7 milhões de toneladas, segundo projeção do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) - as vendas de máquinas e implementos agrícolas 

têm tomado um rumo muito positivo no Brasil. Em algumas regiões, o volume deve 

dobrar em 2013. Também, desde o ano passado o BNDES tem oferecido linha de 

crédito especial, dentro do Programa de Sustentação do Investimento (PSI), sendo 

que as taxas começaram em 2% ao ano em 2012 e, no segundo semestre de 2013, 

estão em 3.5% ao ano, ainda competitivas, mesmo sendo garantidas apenas até o 

final de 2013. Assim, os produtores têm realizados inúmeros investimentos na 

lavoura, o que tem gerado uma grande demanda para os fabricantes atuais. 

 Segundo Alexandre Vinícius de Assis, Gerente de Comercialização da 

Fabricante Valtra, ñconsiderada a infla«o, os juros chegam a ser negativos, 

incentivando a renovação da frota e a substituição do maquinário antigo e 

ultrapassadoò. 

 Ainda existem incertezas quanto à manutenção das condições favoráveis do 

PSI em 2014, mesmo que o cenário seja de continuidade do crescimento deste 

mercado. Assim, os fabricantes de máquinas agrícolas estão postergando o 

investimento na ampliação da capacidade instalada para atender ao crescimento da 

demanda interna. 

 Segue um comentário de Leonel Oliveira, Gerente Regional de Vendas da 

Massey Ferguson, em entrevista ao site ñeconomia.ig.com.brò: Nossa grande d¼vida 

é o que vai acontecer em 2014 e 2015, o que vai acontecer com os juros (do 

BNDES). Se os juros aumentam, é outro mercado. Nosso plano de investimento é 

de cinco anos. O cenário de incerteza com longo prazo atrasa o investimento. 

 O segmento fornecedor de máquinas agrícolas avançou 29,5% no primeiro 

semestre deste ano, comparado a igual período de 2012. 

 

3.3 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

 

3.3.1 Análise SWOT 
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 A análise SWOT é uma ferramenta bastante conhecida em planejamento 

estratégico como parte integrante e fundamental na elaboração do plano de 

marketing. O termo SWOT vem do inglês (strengths, weaknesses, opportunities, 

threats) e significa, respectivamente: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.  

 A seguir a análise SWOT para a joint venture da Methal Company e HCC Inc. 

 

3.3.1.1 Ambiente Interno 

 

× Pontos Fortes 

 

ü A HCC Inc. é líder em designer e manufatura no mercado americano, com 

100 anos de experiência e avanços tecnológicos; 

ü A Methal Company investe constantemente em tecnologia; 

ü No intuito de atender de modo exclusivo cada um de seus clientes, a Methal 

Company mantém linhas de produção distintas para atender cada mercado e suas 

necessidades específicas; 

ü A HCC atua nos EUA, Canadá, Austrália, Croácia, Ucrânia, África do Sul; 

ü A Methal Company possui 50% do mercado atual brasileiro; 

ü A Methal Company já tem como clientes grandes e conceituadas montadoras 

do Brasil (AGCO, New Holland e Case); 

ü Localização geográfica da nova sede extremamente adequada para atender 

necessidade logística de seus clientes, pois estará situada em Fazenda Rio Grande 

à 20km de Curitiba, conforme figura 3 abaixo: 
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Figura 3 ï Localização geográfica da fábrica 

 

Fonte: Estudo Técnico da Joint Venture 

 
× Pontos Fracos 

 

ü A Methal Company será um novo entrante com o produto peneira no mercado 

brasileiro; 

ü O maior cliente (John Deere) está a apenas 380km da concorrente Screw 

Indústria Metalmecânica Ltda que fica em Cachoeira do Sul/ RS e a 160km da 

concorrente Bruning Tecnometal que fica em Panambi/ RS, enquanto a Methal 

Company está à 780km. 

 

3.3.1.2 Ambiente Externo 

 

× Oportunidades 
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ü Parceria com empresa norte americana, que pode se traduzir em empresa 

nacional com tecnologia avançada e inovadora (design, máquinas, processos e 

novos produtos); 

ü Parceria com empresa norte americana, trazendo a entrada de novo mercado, 

com a produção de peneiras agrícolas; 

ü Plano Safra: Plano Agrícola e Pecuário do Brasil deve ter 

aproximadamente140 bilhões de reais para financiar a agropecuária na temporada 

2013/2014, um crescimento de 21,5 % em relação ao total disponibilizado pelo 

governo no ciclo anterior, o que vai estimular a agricultura e a necessidade de 

recursos, uma vez que o plano visa eliminar o grande problema de déficit de 

armazéns e consequente limitação de ganhos para os produtores; 

ü A nova linha de pintura da fábrica de colheitadeiras das marcas Massey 

Ferguson e Valtra, inaugurada ontem em Santa Rosa, no noroeste do Rio Grande do 

Sul, que visa alcançar uma participação de 25% do mercado brasileiro do segmento 

em 2016. Com a nova área, a capacidade de produção da planta passará das atuais 

150 para 200 máquinas por mês a partir de setembro de 2013; 

ü O governo federal implementou o edital do Programa Inova Agro, voltado aos 

setores agropecuário e agroindustrial. Com valor inicial de R$ 1 bilhão, o programa 

tem o objetivo de impulsionar a produtividade e a competitividade do agronegócio 

brasileiro por meio da inovação tecnológica. As operações serão contratadas no 

período de 2013 e 2014; 

ü A situação atual do agronegócio do Brasil e as projeções mostram que com 

os investimentos e planos que o governo está definindo até 2022, a produção de 

grãos aumentará até 22% (mercado em grande expansão). 

 

× Ameaças 

 

ü Problemas climáticos do Brasil; 

ü Falta de armazéns e silos, não suportando o crescimento atual da produção, 

que além de causar filas de caminhões nos portos, também torna o custo do 

transporte da lavoura até o comprador cada vez mais alto e impacta no preço final 

do produto, tanto para o consumidor brasileiro quanto para as exportações, mas 

principalmente gera altos prejuízos para o produtor rural, conforme gráfico abaixo; 

 

http://exame.abril.com.br/topicos/agronegocio
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Tabela 1 ï Comparativo da Capacidade de Armazenamento X Produção do Brasil 

 

Fonte: Estudo Técnico da Joint Venture 

 

ü Oportunidade e incentivos financeiros disponíveis para o desenvolvimento 

tecnológico para os concorrentes já existentes e também para os novos entrantes 

(nacionais e estrangeiros); 

ü Instabilidade econômica mundial vive momentos de incerteza (oscilação 

cambial, queda nas exportações, economia brasileira). 

 

3.3.2 Definição do Público-alvo 

 

      O público alvo da HCC Methal Company são as montadoras e fabricantes de 

colheitadeiras no Brasil. Os principais clientes (alvos) serão AGCO (Massey 

Ferguson), New Holland e Case IH que já são clientes, com objetivo de entrar na 

John Deere. 

 

3.3.3 Posicionamento de Mercado 

 

 O governo tem previsto crescimento de 22% do agronegócio no país até 2022. 

No primeiro quadrimestre deste ano, o mercado de colheitadeiras avançou 57,9% 

(3.043), sobre igual período de 2012, conforme os dados da Associação Nacional 

dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA). 

 Hoje, a Methal Company detêm 50% do mercado de fornecimento de peças 

em geral para fabricantes de colheitadeiras. Assim, a mesma tem crescido em igual 

proporção. Porém com as projeções de crescimento do agronegócio brasileiro, e 
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com a oportunidade de uma joint venture, o mesmo teria em seu portfólio um novo 

negócio com a oportunidade de fornecimento de peneiras para colheitadeiras e 

maior foco no fornecimento de molinetes. 

A tabela abaixo mostra o Market Share dos principais clientes em 2012, em 

relação à fabricação de colheitadeiras. Deste pode-se fazer uma estimativa da 

oportunidade de negócio para os molinetes e peneiras que a joint venture pode vir a 

gerar para a HCC Methal Company. 

 

Tabela 2 ï Market Share da Joint Venture 

 

Fonte: Estudo Técnico da Joint Venture 

3.3.4 A Importância da Marca 

 

      Entender a importância da marca é a maior receita para o sucesso. O grupo 

Methal iniciou suas atividades a mais de 15 anos. Através de uma gestão voltada à 

qualidade e em altos investimentos em tecnologia, tem conquistado o mercado e 

mantido excelente relacionamento com seus clientes. Neste intuito atende de modo 

exclusivo cada um deles, mantendo linhas de produção distintas para atender cada 

mercado e suas necessidades específicas. 

No esforço de desenvolver-se tecnologicamente e dar mais força ao nome do 

grupo, a joint venture com a norte americana HCC Inc., busca trazer credibilidade, 

peso e fortalecimento perante os seus atuais clientes e o mercado brasileiro. 
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3.3.5 Definição de Objetivos e Metas 

 

A principal meta da HCC Methal Company, sem dúvidas, é continuar 

liderando o mercado de peças para montadoras de ônibus, automóveis e 

caminhões, mas principalmente consolidar o mercado existente, estabelecendo forte 

entrada no mercado agrícola com o fornecimento de molinetes e peneiras.  

Também tem como objetivo estabelecer contrato de fornecimento para o 

maior fabricante que atualmente é a John Deere.  

Com uma fatia de 50% do mercado, tomando como base o mercado de 2012, 

a expectativa com a joint venture para 2014 é atingir 70% do atual fornecimento em 

peneiras para colheitadeiras (aproximadamente 11200 peças anuais) e 65% desta 

mesma fatia em molinetes (aproximadamente 5200 peças anuais). 

 

3.3.6 Defini«o das Estrat®gias de Marketing (4PôS) 

 

      A Methal Company está inserida em um contexto, onde o agronegócio brasileiro 

está lhe oferecendo inúmeras oportunidades de crescimento. Com a injeção de 

recursos financeiros e incentivos governamentais e os recordes de produção 

agrícola do país, os produtores rurais estão em sendo motivados a investir em 

tecnologia, mão de obra especializada e maquinários para melhorar a qualidade do 

seu cultivo, bem como a sua produtividade, gerando o estímulo à produção de 

máquinas e peças de reposição. 

 Seguindo os mesmos moldes de estratégia de crescimento e expansão 

iniciada com a formação do Grupo Methal em 2007, agora a Methal Company coloca 

a joint venture com HCC Inc. como sua principal estratégia para o desenvolvimento 

de seus negócios para os próximos anos. Com esta joint venture, se ganha em 

avanço tecnológico, know how e qualificação para seus técnicos, e credibilidade 

para o Grupo Methal no mercado do agronegócio. 

O Grupo Methal ganhará impacto em sua estrutura, uma vez que haverá um 

choque de gestão, gerando novo alinhamento de culturas de trabalho, ou seja, terá 

que aprender a conviver com a cultura norte americana e brasileira ao mesmo 

tempo.  Acredita-se num enriquecimento da gestão de pessoas, pois exigirá uma 

mudança de perfil de seus colaboradores, de seus métodos, controles e maneira de 

ver e gerir processos. 
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Com a entrada de novos produtos (molinetes e peneiras), utilizando-se design 

estrangeiro, exigirá também mudança radical na ótica técnica dos engenheiros locais 

para atender as necessidades norte americanas alinhadas à necessidade de 

adequar-se os produtos ao mercado brasileiro.  

Com estas estratégias o Grupo Methal acredita continuar rumo ao 

desenvolvimento e expansão de suas atividades, com foco em tecnologia e 

qualidade, conquistando o mercado e garantindo a sobrevivência do seu negócio. 

 

3.3.6.1 Produto 

 

Molinetes e peneiras agrícolas com tecnologia norte-americana HCC. 

 

3.3.6.2 Preço 

 

A HCC Methal Company trabalha com contratos fechados e preços definidos 

por acordo de fornecimento de peças. 

 

3.3.6.3 Praça 

 

A nova sede da HCC Methal Company estará localizada em Fazenda Rio 

Grande, que fica à 20km de Curitiba. Esta se encontrará em fácil acesso às 

principais rodovias que ligam o Sul ao Sudeste do país, garantindo sustentação ao 

fornecimento contínuo e exclusivo às montadoras. 

 

 3.3.6.4 Promoção 

 

A empresa atua com site na internet para divulgação de contatos, produtos e 

informações da empresa. A divulgação dos produtos é feita via reuniões in loco com 

clientes potenciais, exposição em feiras, e pelo nome da Methal Company e HCC já 

conhecidas no mercado. 

 

3.3.6.5 Oferta da empresa 
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      O governo tem previsto crescimento de 22% do agronegócio no país até 2022. 

No primeiro quadrimestre deste ano, o mercado de colheitadeiras avançou 57,9% 

(3.043), sobre igual período de 2012, conforme os dados da Associação Nacional 

dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

4 PLANO OPERACIONAL 

 

4.1 INFRAESTRUTURA 

 

4.1.1 Estrutura da fábrica e localização 

 

 Em 2012 foi adquirido um novo site com mais de 120.000 m2 de área de 

terreno e aproximadamente 25.000m2 de área coberta, na qual a joint venture 

inicializará as suas atividades no novo site, conforme figura 4 e figura 5. 

 

Figura 4 - Campus Industrial HCC Methal Company 

 

Fonte: Estudo Técnico da Joint Venture 
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Figura 5 ï Planta baixa do Campus Industrial 

 

Fonte: Estudo Técnico da Joint Venture 

 

4.1.2 Vantagens da localização 

 

 A localização é de fácil acesso aos principais clientes, sendo rápido o acesso 

à vias de escoamento e também aos Portos de Paranaguá e Santa Catarina. 

 Incentivo Fiscal e Mão-de-obra qualificada.  

 A prefeitura irá investir em escolas técnicas para formar jovens e criar 

oportunidades de empregos na cidade. 
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4.1.3 Principais custos de produção 

 

Figura 6 ï Principais Custos de Produção 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.1.4 Principais processos de apoio 

 

Figura 7 ï Principais Processos de Apoio 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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4.2 TECNOLOGIA ADOTADA 

 

4.2.1 Principais processos de produção 

 

Figura 8 ï Principais Processos de Produção de Molinetes e Peneiras 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 Aos processos serão acrescidos de todas as melhorias, engenharia e 

adaptações necessárias para se adequar ao processo e qualidade HCC Inc. 

 

4.2.2 Processos terceirizados 

 

Figura 9 ï Principais Processos Terceirizados 
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5. FINANÇAS 

 

O objetivo final de todo empreendimento é a geração de resultado. Mesmo 

organizações sem fins lucrativos precisam ter orçamentos de entradas e saídas de 

recursos financeiros bem controlados de forma a viabilizar sua existência. Para 

garantir a sustentabilidade deste negócio, foram estimadas as receitas e despesas. 

O objetivo deste tópico é demonstrar, através de tabelas, a análise dos principais 

aspectos financeiros do negócio.  

 

5.1 FONTES E PRAZOS 

 

A implementação do projeto dar-se-á através do suporte financeiro dos 

próprios sócios, não sendo necessária a busca de financiamentos bancários para o 

início das atividades operacionais do empreendimento. Basicamente, os sócios farão 

um aporte de capital no valor de R$ 5 milhões para cada sócio, perfazendo a soma 

de R$ 10 milhões para início do negócio. 

A estrutura intitulada como o investimento inicial será necessária para montar 

a estrutura da empresa, onde congregará a produção das peneiras e molinetes. 

O prazo de vigência do contrato é de 20 anos podendo ser prorrogado e o 

período analisado é de 5 anos. 

 

5.2 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Os custos totais são formados basicamente pela Mão de Obra Direta (MOD) e 

pela Matéria Prima (MP). A maior fatia dos custos é representada pela matéria prima 

aplicada na fabricação das peneiras e molinetes. A soma no primeiro ano dos custos 

totais chegou a R$ 34.500.000,00. 
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Tabela 3 ï Estimativa da DRE Ano I 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Já a margem de contribuição chegou ao valor de R$ 19.164.000,00, conforme 

Tabela 3, que diante das despesas operacionais acumuladas no ano que somaram 

R$ 19.200.000,00, resultou no resultado operacional negativo de R$ -36.000,00. As 

despesas operacionais são formadas basicamente pelas despesas administrativas, 

que consistem em despesas com aluguel, luz, água, telefone etc. Também as 

despesas de pessoal, para o pagamento da mão de obra da área administrativa, 

despesas comerciais e finalmente as despesas de depreciação. 

O resultado negativo alcançado no período deve-se principalmente ao ciclo 

operacional do ramo de negócio que necessita de grande estrutura para operar e da 

sazonalidade das venda que dependem da safra para alavancar as vendas. Durante 

os meses de baixa na produção não é possível desmobilizar a mão de obra neste 

primeiro ano, gerando resultado negativo. No período inicial não há incidência de 

impostos sobre o resultado, pois o acumulado apresenta resultado negativo, não 

incidindo imposto de renda (IR) nem contribuição social (CSLL). 

 

Receita (R$) mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8 mês 9 mês 10 mês 11 mês 12 Total

Receita Bruta 5.000     5.000     5.000     7.000     9.000     9.000     9.000     9.000     7.000     5.000     4.000     4.000     78.000     

Carga Trib Setor 1.560     1.560     1.560     2.184     2.808     2.808     2.808     2.808     2.184     1.560     1.248     1.248     24.336     

Receita Líquida 3.440     3.440     3.440     4.816     6.192     6.192     6.192     6.192     4.816     3.440     2.752     2.752     53.664     

(-) Custos 2.350     2.350     2.350     3.050     3.750     3.750     3.750     3.750     3.050     2.350     2.000     2.000     34.500     

Margem de 

Contribuição
1.090     1.090     1.090     1.766     2.442     2.442     2.442     2.442     1.766     1.090     752        752        19.164     

(-) Despesas

Operacionais
1.600     1.600     1.600     1.600     1.600     1.600     1.600     1.600     1.600     1.600     1.600     1.600     19.200     

Resultado

Operacional
510-        510-        510-        166        842        842        842        842        166        510-        848-        848-        36-             

(-) IR e CSLL -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -            

Resultado

Líquido
510-        510-        510-        166        842        842        842        842        166        510-        848-        848-        36-             

Estimativa da Demonstração de Resultados (DRE ) - Ano I  (em milhares de reais)
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Tabela 4 - Estimativa da DRE Anos I a V 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para os anos seguintes, é estipulada uma taxa de crescimento nas receitas 

de 20%, índice próximo ao crescimento previsto pelo governo para o setor agrícola e 

mantém-se o crescimento de 6% nas despesas e custos, gerando resultados 

positivos expressivos de R$ 1.786.000 já no segundo ano, R$ 7.054.000 no quarto 

ano e de R$ 10.757.000 no último ano da projeção, conforme Tabela 4.  

O resultado operacional positivo e crescente, a partir do segundo ano é 

decorrente do aumento absoluto da margem de contribuição e manutenção dos 

gastos fixos operacionais, consistentes com as premissas assumidas. Em termos de 

análise de consistência, visto que os parâmetros dos gastos proporcionais não se 

alteraram ao longo do tempo, a margem de contribuição demonstra que os cálculos 

apresentam coerência. 

 

5.3 PROJEÇÕES DE FLUXO 

 

Diante das diversas demonstrações econômicas e financeiras de um projeto 

de criação de uma empresa, a demonstração de fluxo de caixa é o mais importante 

instrumento de análise de viabilidade do negócio. Porque o fluxo de caixa representa 

exatamente a projeção de entradas e saídas, além da disponibilidade de caixa para 
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os períodos delineados. Diante disso, demonstra-se na tabela abaixo a estimativa do 

fluxo de caixa para o primeiro exercício de atividade da empresa e posteriormente 

dos cinco anos de atividade. 

 

Tabela 5 - Estimativa do Fluxo de Caixa Ano I 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Inicialmente a tabela 5 demonstra as receitas previstas mensalmente no 

primeiro exercício, independente de seu recebimento, porém nas entradas de caixa 

é possível verificar com rigor quando será a real entrada dos recursos financeiros na 
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empresa. A característica deste mercado é que o pagamento por parte 

compradoras, varia de acordo com a empresa, podendo girar até 60 dias de prazo 

médio de recebimentos.  

Neste caso, estimou-se que as receitas obtidas no mês, entrarão no caixa em 

30 e 60 dias, ou seja, metade dos recursos comporão o caixa no mês seguinte ao da 

receita, e a outra metade no mês subsequente. Isso proporcionará um prazo médio 

de recebimentos de 45 dias. 

Com o alinhamento da estratégia de recebimento, verifica-se que da receita 

líquida de R$ 53.644.000, gerada no exercício, R$ 49.536.000 efetivamente entrarão 

no caixa no mesmo exercício. Já as saídas de caixa, compostas basicamente com o 

pagamento dos custos e despesas, se darão em sua maior parte no mesmo mês da 

realização. O total de saídas de caixa no primeiro ano de atividade chegará a R$ 

53.700.000. 

Do saldo de entradas de caixa subtraem-se os valores de saída, resultando 

no que é demonstrado na tabela como saldo operacional. Este saldo inicia-se 

negativo nos primeiros meses de atividade da empresa, devido a não geração de 

entradas de caixa, inferiores em relação as saídas. Porém no décimo mês de 

atividade o saldo operacional já passa a ser positivo. 

Além disso, a planilha demonstra o retorno das despesas com depreciação 

que não representam saída de caixa, e também o investimento por parte dos 

acionistas que ocorrerá no primeiro mês de atividade da empresa. Quanto a isto, 

haverá o desembolso inicial do projeto para investimentos em ativo fixo. Verifica-se 

no primeiro mês, que há saldo de caixa, devido a maior parte da integralização de 

capital dos acionistas ser utilizada como capital de giro. Cerca de metade do recurso 

excedente de caixa será aplicado no mercado financeiro a uma taxa média de 1% ao 

mês. 

Conforme demonstrado na tabela acima, o saldo de caixa vai sendo 

consumido ao longo dos primeiros meses já que a operação não gera caixa próprio 

com a atividade, situação que se altera a partir do mês dez, onde a atividade 

operacional da empresa começa a gerar excedente de caixa. Em resumo, o saldo 

final de caixa do primeiro ano é positivo em R$ 1.546.000 e será incorporado no 

exercício seguinte conforme tabela abaixo, que demonstra a variação do fluxo de 

caixa no período projetado. 
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Tabela 6 ï Estimativa do Fluxo de caixa Anos I a V 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Conforme estimativa apresentada na tabela 6, o segundo ano já apresenta 

um saldo operacional de caixa negativo em R$ 2.136.000, que com o saldo 

remanescente do ano anterior e demais lançamentos encerra o ano com -R$ 

582.000 de caixa, demonstrando que não há necessidade de novos investimentos 

financeiros por parte dos acionistas, já que não existe nenhuma previsão de novas 

imobilizações. Como a operação começa a ser mais rentável o fluxo de caixa do 

projeto passa a crescer significativamente, chegando ao terceiro ano a R$ 

1.914.000, no quarto ano apresenta um valor de R$ 7.046.000 e no ultimo exercício 

da análise, apresenta um saldo de caixa de R$ 15.520.000.  
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Não foram incluídas na análise as expectativas de retirada de caixa dos 

acionistas, porém devem ocorrer progressivamente a partir do terceiro ano de 

acordo com o saldo apresentado, buscando sempre trabalhar com saldo positivo 

para não depender de empréstimos bancários de curto prazo que se apresentam 

onerosos para a empresa.  

 

5.4 BALANÇO PATRIMONIAL 

 

Com os resultados delineados, através da demonstração de resultados, da 

demonstração de fluxo de caixa e dos investimentos iniciais que serão realizados, 

gera-se o balanço patrimonial da empresa, com os bens e direitos representados 

pelo ativo e as obrigações pelo passivo, já o patrimônio líquido é formado pelo que 

representa o real patrimônio dos sócios formado pelo capital investido e lucros 

acumulados. A previsão do balanço patrimonial da empresa para os próximos cinco 

anos estão demonstrados na tabela 7 abaixo. 

 

Tabela 7 ï Balanço Patrimonial Anos I a V 

  

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Verifica-se no decorrer dos períodos que a empresa inicia suas atividades 

apresentando resultado negativo, porém no segundo ano o valor passa a ser 

positivo, chegando a R$ 23.670.000 no quinto ano demonstrando a legitima 

lucratividade do negócio, que inicialmente demora alguns meses para poder 

recuperar o investimento realizado porém com contínuo incremento das receitas, 

gera-se um resultado significativo. Buscando sempre trabalhar com saldo positivo 

para não depender de empréstimos bancários de curto prazo que se apresentam 

onerosos para a empresa. 

 

5.5 ANÁLISE FINANCEIRA 

 

 A análise dos atributos econômicos e financeiros de uma empresa, é 

realizada através da verificação de sua performance quanto a sua lucratividade e 

quanto a sua capacidade de gerar caixa, esta análise é feita utilizando-se de 

indicadores. O foco é extrair das demonstrações financeiras o efeito e resultado das 

decisões estratégicas na empresa. Quanto a rentabilidade do projeto, o objetivo é 

quantificar o volume de dinheiro que o empreendimento retornará para o investidor. 

Para isso, os principais indicadores utilizados são: Valor Presente Líquido (VPL), 

Taxa Interna de Retorno (TIR), Retorno dos Investimentos (ROI) e Payback.  

Diante do exposto, serão utilizadas para a análise, as informações da tabela 

abaixo, que foram obtidas das demonstrações financeiras já apresentadas neste 

projeto. O cálculo dos indicadores será realizado em relação ao fluxo de caixa do 

projeto, além disso, alguns índices também serão calculados baseados no lucro do 

projeto para comparação e verificação do retorno contábil do projeto, porém os 

resultados apresentados no cálculo dos indicadores relacionados ao lucro do projeto 

não serão analisados neste momento. Segue abaixo a tabela 8 com os resultados 

finais do projeto: 
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Tabela 8 ï Análise Final do Projeto 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Verifica-se na tabela que o valor total do projeto é de R$ 10.000.000, 

investimento realizado com o capital próprios dos acionistas. A taxa média de 

atratividade escolhida para análise é de 8% ao ano. Logo, após a análise dos 

retornos do fluxo de caixa anuais e do lucro acumulado ano a ano, os resultados 

obtidos foram: 

Um VP ou valor presente de R$ 18.194.000, que representa o retorno do 

projeto, desconsiderando o investimento inicial. 

Já o VPL obtido foi de R$ 8.194.000, que representa o valor líquido restante 

ao investidor, após a amortização do investimento inicial, descontada a TMA por 

período. É o indicador mais importante desta análise e demonstra a viabilidade do 

projeto, já que além do recurso investido, a empresa gerará pouco mais recurso do 

que o que foi aplicado inicialmente.  

Há também o calculo do IBC, índice benefício-custo, que faz uma análise do 

ganho por unidade de capital próprio investido no projeto. Pode ser interpretado 
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como a rentabilidade adicional estimada além da TMA para um horizonte de 5 anos, 

ou seja, para cada um real investido, o projeto gera, 1,82. 

Também temos o cálculo do retorno do investimento, ROIA, que calcula o 

valor atual dos resultados do fluxo de caixa e o investimento realizado, sendo que o 

indicador chegou a 12,72%. 

Já a TIR, mostra percentualmente a auto-suficiência do projeto, isto é, indica 

a taxa de retorno com que o fluxo projetado remunera o investimento previsto. A TIR 

apresentada neste projeto é de 24,44%. Diante disso realiza-se o cálculo do índice 

TMA/TIR, que mede o risco financeiro do projeto, dentro de uma escala de 0 a 1, 

sendo que 1 representa risco máximo, o resultado obtido neste índice foi de 0,33. 

Enfim, o payback, mede o tempo necessário, em anos, para recuperar o 

capital investido, sendo que o resultado foi de 4,09, que representa 49 meses para o 

retorno do capital, ou melhor, 4 anos e 1 mês e três dias. Também a relação do 

payback por período, que avalia o risco de não recuperar o investimento próprio em 

uma escala de 0 a 1, sendo que o resultado obtido foi de 0,82. 

Diante dos resultados apresentados verifica-se a viabilidade do projeto que se 

demonstra atrativo e vantajoso para os sócios no modelo apresentado. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho demonstra como o mercado atual está globalizado e maduro 

tornando possível acordos internacionais com empresas de vários portes em busca 

de um objetivo comum que nesse caso é atender com mais agilidade e precisão as 

montadoras de colheitadeiras na América do Sul, diminuindo gargalo logístico, 

evitando o retorno ou descarte de peças por problemas de manuseio podendo 

atender com mais agilidade e precisão seus clientes contando com o arranjo 

produtivo local. 

 No presente estudo do empreendimento do segmento metalúrgico, pode-se 

observar que o mercado esta se recuperando de uma crise sofrida nos anos de 2008 

e 2009 mesmo com o mercado se mostrando mais favorável, no caso as 

montadoras do setor agrícola. Para o retorno financeiro do investimento, o projeto 

demonstrou-se atrativo. Pelos estudos realizados, notou-se que o empreendimento é 

viável, considerando-se uma absorção mensal pelos produtos.  

 Também se terá tempo disponível para melhorar a eficiência do processo ou 

em casos de picos de demanda, ampliar a capacidade através de horas extras ou 

uma jornada adicional para complementar a demanda sazonal.  

A análise dos atributos econômicos e financeiros da empresa, levando em 

conta o estudo dos seus principais indicadores como o Valor Presente Líquido 

(VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Retorno dos Investimentos (ROI) e Payback, 

demonstrou que a Joint Venture em questão é vantajosa e atrativa para ambas as 

partes. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho foi elaborado com a finalidade de propor um Sistema de 

Gestão para a empresa resultante da Joint Venture entre a empresa americana HCC 

Inc. (Hart-Carter) e a empresa nacional Methal Company, que será instalada na 

cidade de Fazenda Rio Grande na região metropolitana de Curitiba. O sistema 

proposto visa garantir o fornecimento de seus produtos às grandes montadoras de 

implementos agrícolas com a melhor qualidade técnica e baixos custos de 

produtividade. Este sistema, chamado World Class Manufacturing (WCM), será 

implementado com a intenção da empresa se diferenciar de seus principais 

concorrentes, sendo a base de uma estratégia que levará em consideração as 

premissas de ter o melhor relacionamento e atendimento ao cliente, oferta de 

produtos de alta qualidade, atendimento personalizado e flexível, além de sustentar 

a imagem, experiência e aproveitamento tecnológico disponível pela HCC Inc. 

dentro da nova empresa HCC Methal Company em território nacional. 

 

 

 

Palavras-Chave: Sistema de Gestão, World Class Manufacturing. 
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INTRODUÇÃO 

 

O propósito deste trabalho é propor um referencial para a implantação de um 

Sistema de Gestão para empresa HCC Methal Company, resultante da joint venture 

entre a empresa americana HCC Inc. e a empresa brasileira Methal Company, e que 

contemple a nova cultura formada por ambas, assim como suas características 

técnicas de processos, inovação e sistemas de negócio mais importantes. 

A empresa brasileira iniciou suas atividades em 2004 na cidade de Curitiba, 

no Paraná, com a Methal C. Máquinas e Peças Ltda, atuando exclusivamente no 

mercado agrícola e fornecendo plataformas de corte para colheitadeiras CASE. 

Presente no mercado há mais de 15 anos, a Methal Company veio a fazer parte do 

grupo em janeiro de 2007, fortalecendo os negócios na área agrícola e adicionando 

forte atuação no segmento de automóveis, ônibus e caminhões, tendo como clientes 

a Volkswagen, MAN, Case, New Holland, John Deere, Massey Fergusson, Iveco, 

Nissan e MWM. 

Ao longo dos anos o grupo firmou suas raízes no mercado por meio de um 

sistema de gestão diferenciado e investimento constante em tecnologia. Hoje atende 

as principais montadoras espalhadas pelo Brasil e oferece toda a estrutura para o 

segmento de metais mecânicos partindo de peças estampadas, conjuntos soldados 

e sistemas mecânicos. 

O grupo Methal Company além de toda estrutura e capacitação profissional, 

preocupa-se constantemente com o futuro, atuando de forma direta na preservação 

do meio ambiente, onde se destaca o sistema de tratamento de efluentes industriais 

que é aplicado para minimizar a emissão de resíduos ao meio ambiente. A 

satisfação do cliente e a preservação do meio ambiente são as prioridades do grupo. 

Já a HCC Inc., localizada em Mendota no estado de Illinois EUA, existe a 

mais de 100 anos, fornecendo peças para máquinas agrícolas.  

Desde 1883, HCC tem sido um grande inovador em equipamentos de colheita 

de produtos agrícolas e equipamentos agrícolas, com a invenção do primeiro 

equipamento de pesagem de grãos, o primeiro molinete, e da barra de corte flexível. 

Ao longo do século seguinte, a empresa ampliou, diversificou e se fundiram com 

outras empresas agrícolas de ponta para crescer e se tornar o maior produtor 

mundial de molinetes e peneiras para colheitadeiras. Desde os primeiros dias a 
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empresa, que começou com a visão de um agricultor do Centro-Oeste e um lojista, 

manteve uma estreita associação com o lugar de mercado para garantir que cada 

produto seja focado em produtividade para colhedoras. Hoje, a HCC fabricantes de 

equipamento de colheita agrícola, tais como molinetes, peneiras, chaffers e outros 

produtos inovadores fornecem essas pecas diretamente para as montadoras mais 

conceituadas do mundo. A HCC trabalha de perto com esses fabricantes para 

atender seus produtos com as especificações e capacidades definidas. A HCC 

continua desenvolvendo e testando novos materiais e novos produtos focados em 

desempenho. Com mais de 100 anos de experiência e os avanços tecnológicos, 

ninguém está mais preparado para atender as necessidades dos agricultores de 

amanhã. 

O sistema de gestão proposto neste trabalho, e capaz de atender ambas as 

características das empresas acima, é o World Class Manufacturing, conhecido 

como WCM, que tem como premissa a adoção de práticas, ferramentas e 

metodologias que visam à redução de perdas e custos com aumento de 

produtividade, através da excelência na integração e desenvolvimento do ser 

humano aos processos. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

LEAN MANUFACTURING (SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO) 

 

Na literatura ® conhecido e traduzido como ñManufatura Enxutaò ou ñSistema 

Toyota de Produ«oò.  

O Lean Manufacturing se originou na década de 50, concebido através do 

ñSistema Toyota de Produ«oò, quando o executivo da Toyota Taiichi Ohno, iniciou o 

desenvolvimento e a implantação de um sistema cujo foco principal era reduzir 

custos e aumentar a qualidade e velocidade de entrega do produto aos clientes, 

identificando e eliminando desperdícios. 

Este sistema foi denominado produção enxuta, com a concepção de ser uma 

forma de se produzir cada vez mais com cada vez menos, ou seja, chamado Lean 

Production ou Lean Manufacturing, por James P. Womack e Daniel T. Jones, em 

seu livro ñA Máquina que Mudou o Mundoò (1990). Essa obra foi um estudo realizado 

na indústria automobilística mundial na década de 80, pelo Massachusetts Institute 

of Technology.  

De acordo com Taiichi Ohno (década de 50), a base do Lean Manufacturing 

está na minimização dos impactos dos sete tipos de desperdícios: falhas (nos 

produtos), excesso de produção de produtos acabados, estoques de produtos à 

espera de processamento ou consumo, processamento desnecessário, movimento 

desnecessário (de pessoas), transporte desnecessário (de produtos) e espera (dos 

funcionários pelo equipamento de processamento para finalizar o trabalho ou por 

uma atividade anterior). A figura 1 apresenta os benefícios da redução de 

desperdícios e a tabela 2 mostra alguns exemplos de desperdícios em áreas 

administrativas e de prestação de serviços. 
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Figura 1 ï Benefícios da redução de desperdícios 

 

Fonte: WERKEMA, 2006, p.15  

 

Tabela 1 ï Exemplos de desperdícios em áreas administrativas e prestação de serviços 

 

Fonte: WERKEMA, 2006, p.15  

 

As ferramentas Lean utilizadas na manufatura, tais como Mapeamento do 

Fluxo de Valor, SMED (Single Minutes Exchange of Dies), Redução do Setup, 

Kaizen, Célula de Manufatura, 5S, TPM (Total Productive Maintenance), Gestão 
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Visual e Sistema Kanban são usados para gerar mudanças (melhorias). 

Companhias e organizações que empregam estas ferramentas reportam ganhos 

significantes de produtividade e eficiência global. 

Nos últimos anos, o número de empresas praticantes do Lean Manufacturing 

vem aumentando significativamente em todos os setores industriais e de serviços. 

Porém, vale destacar que a adoção do Lean Manufacturing representa um processo 

de mudança cultura da organização e, portanto, não é algo fácil de ser alcançado. O 

fato de a empresa utilizar ferramentas Lean não significa, necessariamente, que foi 

obtido pleno sucesso na implementação do Lean Manufacturing. 

 

LEAN THINKING 

 

Segundo Womack e Jones (1996, p.15), ñexiste um poderoso antídoto ao 

desperdício: o pensamento enxuto (Lean Thinking), que é uma forma de especificar 

valor, alinhar na melhor sequencia as ações que criam valor, realizar essas 

atividades sem interrupção toda vez que alguém as solicita e realizá-las de modo 

cada vez mais eficazò. 

De acordo com as literaturas atuais, os 5 princípios do Lean Thinking são: 

1. Valor ï Primeiramente deve-se definir o que é Valor. Ao contrário do 

que muitos pensam, não é a empresa, e sim o cliente quem define o que é valor. 

Para ele, a necessidade gera o valor, e cabe às empresas determinarem qual é essa 

necessidade. 

2. Fluxo de Valor ï Em seguida deve-se identificar o Fluxo de Valor. 

Disseca-se a cadeira produtiva e separam-se os processos em três tipos: aqueles 

que efetivamente geram valor, aqueles que não geram valor, mas são importantes 

para a manutenção dos processos e da qualidade, e, por fim, aqueles que não 

agregam valor, devendo ser eliminados imediatamente. Apesar de continuamente 

olharem para sua cadeia produtiva, as empresas continuam a focalizar em reduções 

de custos não acompanhadas pelo exame da geração de valor. Elas olham apenas 

para números e indicadores no curto prazo, ignorando os processos reais de 

fornecedores e revendedores. As empresas devem olhar para todo o processo, 

desde a criação do produto até a venda final (inclusive o pós-venda). 
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3. Fluxo Contínuo ï Na sequencia, deve-se dar fluidez para os processos 

e atividades que restaram. Assim, é necessária uma mudança de mentalidade das 

pessoas. Elas devem deixar de lado a ideia que têm de produção por departamentos 

como a melhor alternativa. Constituir um Fluxo Contínuo com as etapas restantes é 

uma tarefa difícil do processo. É, também, a mais estimulante. O efeito imediato da 

criação de fluxos contínuos pode ser sentido na redução dos tempos de concepção 

de produtos, de processamento de pedidos e em estoques. Ter a capacidade de 

desenvolver, produzir e distribuir rapidamente d§ ao produto uma ñatualidadeò: a 

empresa pode atender a necessidade dos clientes quase que instantaneamente. 

4. Produção Puxada ï Permite inverter o fluxo produtivo: as empresas 

não mais empurram os produtos para o consumidor (desovando estoques) através 

de descontos e promoções. O consumidor passa a Puxar o Fluxo de Valor, 

reduzindo a necessidade de estoques e valorizando o produto. Sempre que não se 

consegue estabelecer o fluxo contínuo, conectam-se os processos através de 

sistemas puxados. 

5. Perfeição ï Com quinto e último passo para o Lean Thinking, deve ser 

o objetivo constante de todos envolvidos nos fluxos de valor. A busca pelo 

aperfeiçoamento contínuo em direção a um estado ideal deve nortear todos os 

esforços da empresa em processos transparentes, em que todos os membros da 

cadeia (montadores, fabricantes de diversos níveis, distribuidores e revendedores) 

tenham conhecimento profundo do processo como um todo, podendo dialogar e 

buscar continuamente melhores formas de se criar valor. 

As principais ferramentas usadas para colocar em prática os princípios do 

Lean Thinking são o Mapeamento do Fluxo de Valor, Métricas Lean, Kaizen, 

Kanban, Padronização, 5S, Redução do Setup, TPM (Total Productive 

Maintenance), Gestão Visual e o Poka Yoke (Mistake Proofing).  

As práticas do Lean Thinking envolvem a criação de fluxos contínuos e 

sistemas puxados - baseados na demanda real dos clientes - a análise e melhoria 

do fluxo de valor das plantas e da cadeia completa - desde as matérias-primas até 

os produtos acabados - e o desenvolvimento de produtos que efetivamente sejam 

soluções do ponto de vista do cliente. 
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Resultados extraordinários têm sido alcançados pelas empresas que a 

praticam, ainda que poucas tenham conseguido replicar totalmente o sucesso e a 

eficiência operacional alcançados pela Toyota. Originalmente concebida como 

práticas de manufatura, a mentalidade tem sido gradualmente disseminada em 

todas as áreas da empresa e também por empresas dos mais diferentes tipos e 

setores, tornando-se efetivamente uma filosofia e uma cultura empresarial. 

Segundo o Lean Institute Brasil  ños resultados obtidos geralmente implicam 

aumento da capacidade de oferecer os produtos que os clientes querem, na hora em 

que eles precisam, aos preços que estão dispostos a pagar, com custos menores, 

qualidade superior e lead times mais curtos, garantindo, assim, maior rentabilidade 

para o negócioò. 

 

WORLD CLASS MANUFACTURING (WCM) 

 

O World Class Manufacturing é definido como um conjunto de princípios, 

conceitos e técnicas destinados à gestão dos processos operativos de uma 

empresa. Assim como o Lean Manufacturing, tem sua origem no ñSistema Toyota de 

Produ«oò (TPS).  

O primeiro registro do termo foi feito pelo engenheiro industrial e consultor de 

empresas Richard J. Schonberger no livro ñWorld Class Manufacturing: The Lessons 

of Simplicity Applied, em 1986, resultado de suas experiências nos USAò. Este foi 

responsável pela introdução de diversas técnicas de produção japonesas, como o 

JIT (just-in-time) nos Estados Unidos. Richard revelou que a excelência da 

fabricação japonesa não era ligada à sua cultura, oferecendo uma explicação 

desmistificada das técnicas simples que alimentaram o sucesso industrial do Japão, 

demonstrando também como estes métodos poderiam ser utilizados para trabalhar 

efetivamente em fábricas americanas. 

Porém, só foi possível encontrar o WCM como um sistema estruturado de 

gestão metodológico e formatado no Grupo Fiat, com sua criação totalmente 

concebida pelo Dr. Hajime Yamashina, Professor Emeritus, Kyoto University e 

membro do RSA (Royal Swedish Academy of Engineering Sciences), um dos 

maiores estudiosos do ñSistema Toyota de Produ«oò. 
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Segundo este, o World Class Manufacturing é um sistema de gestão 

integrado de redução de custos e busca otimizar Logística, Qualidade, Manutenção 

e Produtividade em níveis de classe mundial, através de um conjunto de métodos e 

ferramentas estruturados. Este se baseia em três elementos essenciais:  

1 - Combate sistemático a cada desperdício e perda existente em toda a 

cadeia (cliente ï fornecedor ï fornecedores);  

2 - Envolvimento das pessoas e respectivo desenvolvimento de suas 

competências; 

3 - Utilização rigorosa de métodos e ferramentas apropriados para as 

ineficiências do processo. 

Estabelece como objetivo geral, desenvolver em nível de excelência mundial, 

o desempenho operativo da empresa para alcançar a competitividade de Classe 

Mundial. 

O nível de cada empresa é avaliado pela profundidade de aplicação do 

método e pelo processo de expansão. A certificação é feita por auditores. 

A grande novidade introduzida pelo WCM baseia-se na implementação na 

²ntegra dos princ²pios do ñSistema Toyota de Produ«oò para todos os processos da 

empresa, dos clientes e dos fornecedores. 
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METODOLOGIA 

 

Um Sistema de Gestão é concebido com o intuito de integrar todos os 

processos de uma organização, tais como qualidade, segurança, finanças, recursos 

humanos, produção, entre outros. 

Atualmente o mercado e a economia mundial têm pressionado as empresas a 

fazerem mais com menos, e várias delas estão vendo a integração dos sistemas de 

gestão como uma grande oportunidade para reduzir custos com o desenvolvimento 

e manutenção de sistemas isolados, ou de inúmeros programas e ações que se 

sobrepõe e geram gastos desnecessários. 

Como definição de sistema de gestão, encontram-se diversas formas por 

diferentes autores, a qual se percebe convergência destas. Assim, pode-se definir 

Sistema, segundo o site Wikip®dia, como ñum conjunto de partes interagentes e 

interdependentes que, conjuntamente, forma um todo unitário com determinado 

objetivo e efetuam determinada função produzindo um ou mais resultadosò. 

Ainda segundo o site Wikip®dia, ñas normas de gest«o ISO 9001, ISO 14000 

e OHSAS 18001 definem, em resumo, que sistema de gestão é a parte de um 

sistema da organização utilizado para desenvolver e implementar suas políticas e 

para gerenciar seus aspectos e impactos. Por outro lado, e por ser mais abrangente 

que as demais normas de gestão, a NBR 16001 define como sistema de gestão o 

conjunto de elementos inter-relacionados ou interativos, voltados para estabelecer 

políticas e objetivos, bem como para atingi-losò. 

Nos sistemas de gestão, conforme literaturas, percepção e experiência no 

mercado atual, podemos organizar a estrutura nas categorias abaixo: 

¶ Política de Gestão; 

¶ Planejamento; 

¶ Implementação e Operação; 

¶ Avaliação de Desempenho; 

¶ Melhoria; 

¶ Análise Crítica. 
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As normas de sistemas de gestão existentes, assim como o WCM, possuem 

seus próprios requisitos específicos, porém as seis categorias citadas acima, estão 

presentes nestes e serão adotadas como eixo central para integração das normas.  

Realizar a integração dos sistemas atuais com o WCM será um grande 

desafio para a HCC Methal Company. 

O objetivo da definição do novo Sistema de Gestão da empresa HCC Methal 

Company visará integrar os sistemas de gestão atuais do grupo Methal e HCC Inc., 

que são ISO TS16949, ISO 9001 e ISO 14001 em conjunto com a implantação do 

WCM. 

Esta integração será o ponto-chave na gestão da nova organização, uma vez 

que deverá contemplar ambas as características da empresa nacional com a 

empresa americana, de maneira a exaltar os pontos fortes de cada uma, de modo a 

trabalhar num único modelo. As normas de gestão seguirão a estruturação do 

modelo WCM, baseando-se no ciclo PDCA, partindo do objetivo de se definir uma 

política de gestão, realizar um planejamento desdobrando a política em objetivos e 

metas de desempenho conforme a estrutura definida pelos Pilares Gerenciais do 

WCM, definindo procedimentos e processos operacionais a fim de garantir e 

direcionar a implantação efetiva das diretrizes da política da organização segundo os 

7 Steps (norma padrão WCM) de cada Pilar Gerencial. 
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SISTEMA DE GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

INTRODUÇÃO 

 

Será adotado como pilar central da gestão da empresa o WCM (World Class 

Manufacturing), que terá como base benchmarking com a empresa FIAT, o qual já 

tem um programa WCM reformulado totalmente por esforços deste mesmo grupo, 

sendo um sistema integrado, que traz uma nova maneira de trabalhar, com a adoção 

de metodologias e ferramentas para suportar e melhorar as práticas atuais de 

gestão do grupo Methal. 

Os principais objetivos do WCM são: 

¶ Reduzir as perdas e custos; 

¶ Aumentar a qualidade e a produtividade; 

¶ Ter um ambiente de trabalho seguro e organizado; 

¶ Respeitar o meio ambiente; 

¶ Capacitar as pessoas; 

¶ Ser eficiente, alcançando resultados com uso racional de recursos. 

A decisão de se adotar o WCM, vem da necessidade de se vencer num 

mercado com produtos suportados por preços competitivos e com flexibilidade para 

atender os clientes. Assim, haverá necessidade de se definir objetivos claros como: 

defeito de qualidade zero, falha zero, redução dos inventários e entrega Just in time 

dos fornecedores ao grupo Methal e assim também aos clientes do grupo. 

O WCM unirá todas as metodologias até então já utilizadas pelo grupo, ISO 

TS16949, ISO 9001 e ISO 14001, dirigindo-as para um único objetivo: eliminação 

dos desperdícios. 

É um método rigorosamente vinculado ao negócio, assim, uma das colunas 

principais do WCM, é a distribuição dos custos, a qual é usada para focalizar as 

ações e redefinir os processos, para reduzir as perdas e o desperdício à zero. A 

distribuição dos custos é a bússola que irá guiar as atividades, ajudando a definir o 

que gera o lucro para a empresa.  
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O guru atrás do WCM na HCC Methal Company, assim na FIAT GROUP, 

será o Dr. Hajime Yamashina, da Universidade de Kyoto, o principal especialista do 

programa. Este realizará a consultoria e os exames de certificação nas fábricas.  

As pontuações possíveis irão de 0 a 100 calculadas adicionando-se os pontos 

concedidos aos processos de melhoria e às atividades de desenvolvimento: uma 

pontuação de 50 significa que uma empresa alcançou a etapa de bronze, 65 a de 

prata e 80 a de ouro. 

O WCM será estruturado pelos Pilares Técnicos e pelos Pilares Gerenciais. 

Os Pilares Técnicos serão temas suportados por teorias que contém técnicas, 

métodos, ferramentas, estruturas, exemplos e orientações que definirão a forma de 

implementação dos pilares na HCC Methal Company.  

Já os Pilares Gerenciais são dez critérios de gestão da fábrica, constituindo 

dez processos de melhoria que permitirão atingir a eficiência e os objetivos de 

eficácia definidos pelo programa, os quais serão desenvolvidos em 7 Steps simples 

e compreensíveis, o que facilitará a sua difusão.  

Os Pilares Gerenciais são: Segurança, Desdobramento dos Custos, Melhoria 

Focada, Atividades Autônoma (Organização do Posto de Trabalho e Manutenção 

Autônoma), Manutenção Profissional, Controle da Qualidade, Logística, Gestão 

Preventiva de Equipamentos, Desenvolvimento de Pessoas e Meio Ambiente, tendo 

a estrutura conforme figura 2 abaixo. 

 

Figura 2 ï Pilares Gerenciais e Técnicos WCM 

 

Fonte:  Elaborado por Eduardo Krainski, 2012, p.5 baseado na apostila FIAT de treinamento do Prof.   

Yamashina. 
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E as várias atividades que garantirão a realização do novo sistema também 

passarão por dez áreas de gerenciamento: envolvimento das pessoas, 

comprometimento da organização, nível de expansão, alocação de recursos, 

profundidade, liderança, clareza dos objetivos, planejamento, competência em 

direção à melhoria e motivação dos operadores. 

Uma ampla variedade de ferramentas será usada, das análises simples 4M 

(Man, Machine, Material, Method, ou seja, homem, máquina, material e método) ou 

5W (Who, What, Where, When, Why, ou quem, o quê, onde, quando, porque) até as 

técnicas mais complexas, como FMEA (Failure Mode and Effect Analysis, ou análise 

do modo e efeito de falha) ou Seis Sigma.  

A organização da equipe do WCM incluirá dois gerentes de programa e 

quatro especialistas, que darão o seu apoio aos Gerentes de Fábrica, e para cada 

unidade, aos gerentes do WCM e aos líderes de suporte. 

 

PILAR SEGURANÇA 

 

O pilar técnico Segurança terá como objetivo macro zerar acidentes e quase 

acidentes, através do melhoramento constante do ambiente de trabalho e a 

eliminação das condições que podem causar acidentes e infortúnios, sendo estes 

verificados em situações de alto risco ou tomando atitudes perigosas. 

Esses objetivos serão alcançados promovendo uma cultura de segurança em 

todos os níveis da HCC Methal Company, com objetivo ser referência dentro do 

grupo Methal. 

O pilar será implantado segundo os 7 Steps seguindo o ciclo PDCA, após a 

definição da Política e Missão do Pilar de Segurança e as avaliações dos postos de 

trabalho, conforme segue: 

¶ Step1 ï Análise dos acidentes (análise das causas); 

¶ Step2 ï Contramedidas e expansão horizontal (contramedidas nas 

áreas similares); 

¶ Step3 ï Definir padrões iniciais de segurança (lista de todos os 

problemas); 
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¶ Step4 ï Inspeção geral para segurança (treinar e formas as pessoas 

de tal forma que cuidem da sua segurança); 

¶ Step5 ï Inspeção autônoma (contramedidas preditivas em relação a 

problemas de segurança); 

¶ Step6 ï Padrões autônomos de segurança (inspeção geral dos níveis 

de segurança, reavaliação do controle de segurança); 

¶ Step7 ï Sistema de segurança plenamente implementado. 

 

PILAR COST DEPLOYMENT (CUSTOS) 

 

É um método que inovará os sistemas de Administração e Controle dos 

estabelecimentos, introduzindo uma forte ligação entre individualização das áreas a 

ser melhoradas e os resultados de melhoramento dos desempenhos, obtidos 

através da aplicação dos pilares técnicos do WCM, medidos através dos devidos 

KPIs. Isso, portanto, constituirá um meio confiável para programar a realização do 

orçamento (budget). 

O Cost Deployment permitirá definir os programas de melhoramento que 

terão impacto na redução de perdas e de tudo o que poderá ser classificado como 

desperdício ou sem valor agregado de maneira sistemática. Além disso, assegurará 

a colaboração entre as Unidades de produção e a função de Administração e 

Controle. Este Pilar residirá na capacidade de transformar as perdas em custos, 

quantificando em medidas físicas: horas, kWh, números de unidades de material, 

etc.  

O fundamento desta metodologia será a identificação sistemática dos 

desperdícios e das perdas de cada área da organização, a avaliação e a 

transformação em valores. Isso será possível porque comparará desperdícios e 

perdas resultantes com as suas causas e origens, permitindo uma definição 

completa da perda. 

A implementação do Pilar será através da lógica PDCA, seguindo os 7 Steps 

de implementação do Pilar Cost Deployment conforme a seguir: 
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¶ Step1 ï Quantificar custos totais de transformação da organização, 

estabelecer objetivos de redução de custos e separar custos totais de 

produção por processo; 

¶ Step2 ï Identificar os custos e as perdas qualitativamente e 

quantitativamente perdas e desperdícios com base nas medições 

efetuadas anteriormente; 

¶ Step3 ï Separar perdas causais das perdas resultantes; 

¶ Step4 ï Calcular os custos das perdas e desperdícios identificados; 

¶ Step5 ï Identificar métodos para recuperar perdas e desperdícios; 

¶ Step6 ï Estimar custos para melhoria e a correspondente redução de 

perdas e desperdícios; 

¶ Step7 ï Estabelecer e implementar plano de melhoria e fazer follow-up. 

 

PILAR FOCUSED IMPROVEMENT (MELHORIA FOCADA) 

 

É um pilar técnico que estará direcionado ao combate de grandes perdas 

resultantes do Cost Deployment, e que terá um forte impacto no budget e no KPI do 

estabelecimento, e espera-se conseguir importantes economias com suas soluções. 

É um procedimento focado na solução de temas específicos e identificáveis, 

que se propõe a obter um resultado em curto prazo, com um elevado benefício, em 

termos de redução de custos devido às perdas e aos desperdícios. 

Serão aplicados técnicas, instrumentos e métodos específicos para a solução 

de problemas de dificuldade crescente, em relação à complexidade das causas dos 

desperdícios e das perdas a serem removidas. Utilizar-se-á a lógica da melhoria 

focada, de acordo com a qual, diante de um problema, entendido como um desvio 

em relação a um padrão, não se limitará a especificar uma solução de bloqueio, mas 

se instaurará um ciclo determinado a especificar as causas e a removê-las 

definitivamente para reestruturar o padrão ou para inovar por meio da adoção de um 

novo padrão. O ciclo de melhoramento se define através do PDCA. 

O ciclo tende ao infinito, porque o padrão restaurado ou novo padrão poderá 

ser posteriormente questionado por novas soluções de melhoramento. 

Será implementado através da lógica PDCA, seguindo os 7 Steps a seguir: 
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¶ Step1 ï Definir a área ou a máquina modelo (processos gargalo, 

grandes perdas); 

¶ Step2 ï Estratificar as 18 grandes perdas; 

¶ Step3 ï Escolher o tema (preparação do plano de difusão); 

¶ Step4 ï Time de projeto (líder, engenharia de produção, área de 

projeto, manutenção, outros); 

¶ Step5 ï Atividades de projeto com identificação do modelo correto de 

soluções de problemas; 

¶ Step6 ï Analisar custo/benefício; 

¶ Step7 ï Follow-up e expansão horizontal. 

 

PILAR ATIVIDADES AUTÔNOMAS 

 

Existem dois tipos de atividades tratadas como autônomas: uma que é focada 

nas estruturas, ou seja, nas áreas de alta intensidade de máquinas, e outra no 

trabalho, ou seja, nas áreas de alta intensidade de atividades manuais. 

As atividades inerentes às máquinas e equipamentos são chamadas 

Manutenção Autônoma e as inerentes ao trabalho são definidas Organização do 

Local de Trabalho (WO ï Workplace Organization). 

 

Pilar Manutenção Autônoma 

 

Este pilar faz parte das atividades que têm o objetivo de prevenir os 

problemas das máquinas e equipamentos e as pequenas paradas quando 

acontecem devido à falta de manutenção das condições de base dos maquinários. 

Não é uma atividade especializada, mas deverá ser apreendida e aplicada por todas 

as pessoas que operarão na produção e que irão interagir cotidianamente com as 

máquinas e com os equipamentos. Serão baseadas nas competências dos 

operadores e utilizarão os cincos sentidos e instrumentos muito simples como 

pincéis para remover a sujeira, coberturas de plástico para proteger partes dos 

maquinários, etc. 
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As operações típicas da manutenção autônoma sã a limpeza, a lubrificação, a 

regulagem de pequenos apertos, o controle de temperatura, o controle do barulho e 

das vibrações, as reparações menores e as melhorias menores. 

A manutenção autônoma é uma atitude sistemática em relação à melhoria do 

sistema que será implantado na organização, a fim de que seja gerido de maneira 

autônoma, por parte dos operadores da produção: a inspeção, o controle e a 

restauração das condições das máquinas, eliminando as causas de sujeira através 

da aplicação rigorosa de padrões e da melhoria contínua dos mesmos. 

Este Pilar tem como 7 Steps para implementação, o seguinte: 

¶ Step1 ï Limpeza inicial; 

¶ Step2 ï Identificação das fontes de sujeira e adoção de contramedidas; 

¶ Step3 ï Realização dos padrões iniciais; 

¶ Step4 ï Inspeção geral aplicação do padrão; 

¶ Step5 ï Inspeção autônoma e melhoria do padrão; 

¶ Step6 ï Formação do sistema de manutenção autônoma; 

¶ Step7 ï Autogerenciamento do sistema de manutenção autônoma. 

 

Pilar Organização do Posto de Trabalho (WO) 

 

Será constituído por um conjunto de critérios técnicos, métodos e 

instrumentos que juntos criam um local de trabalho ideal para atingir a melhor 

qualidade, máxima segurança e máximo valor. Isso significará realizar ações de 

restauração e melhoria contínua com o objetivo de garantir a ergonomia e a 

segurança do local de trabalho, assegurar a qualidade do produto mediante um 

processo robusto e melhorar a produtividade. A restauração e a manutenção das 

condições de ordem e limpeza no local de trabalho, o cuidado com o treinamento 

dos funcionários, a melhoria das condições ergonômicas, o posicionamento dos 

materiais de forma adequada e a definição das condições de armazenamento para 

garantir o princípio da mínima movimentação dos materiais são os principais critérios 

do pilar técnico de WO.  
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Nas áreas de trabalho será realmente necessário criar um modelo que 

permita a uniformização dos comportamentos dos funcionários para garantir a 

repetição do processo. 

Justamente por causa da multiplicidade dos processos e das condições que 

ocupam, existem aqueles que se prendem sobre o seu posto e suas funções de 

trabalho. O time do pilar WO preverá a presença e a integração de diversas funções 

e competências. Além do responsável da Unidade Operativa, que provavelmente 

será o líder do pilar, existirão os responsáveis pela Engenharia, Ergonomia e 

Segurança, Logística e Qualidade. 

Para realizar a implementação deste pilar serão desdobrados os 7 Steps, 

seguindo o ciclo PDCA, conforme a seguir: 

¶ Step1 ï Limpeza inicial; 

¶ Step2 ï Reorganização do processo; 

¶ Step3 ï Realização dos padrões iniciais; 

¶ Step4 ï Treinamento sobre as características do produto, controle das 

ferramentas, instrumentos, aparelhos de medição e a prova de erro 

para garantir a qualidade; 

¶ Step5 ï Fornecimento dos materiais Just In Time e nivelamento do 

ritmo da linha; 

¶ Step6 ï Melhoria dos padrões iniciais; 

¶ Step7- Implementação da sequencia de trabalho padronizado para 

anular a variabilidade da qualidade. 

 

Pilar Manutenção Profissional 

 

O pilar técnico Manutenção Profissional compreenderá as atividades 

finalizadas com a construção de um sistema de manutenção capaz de reduzir a zero 

os danos e as microparadas das máquinas e dos equipamentos e obter economias, 

aumentando o ciclo de vida das máquinas através da utilização de práticas de 

manutenção baseadas na capacidade de prorrogar a vida dos componentes 

(manutenção preventiva e corretiva). 
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A manutenção profissional fará parte do processo de melhoria contínua do 

sistema técnico da HCC Methal Company, que será constituído das atividades de 

Focused Improvement, Manutenção Autônoma e Profissional e daquelas da gestão 

antecipada do desenvolvimento dos novos equipamentos (pilar EEM). 

A manutenção profissional também terá 7 Steps de implantação, sendo que 

as atividades dos três primeiros Steps terão o propósito de estabilizar o tempo médio 

entre as falhas ï MTBF (Mean Time Between Failures) através da eliminação e da 

prevenção da degradação acelerada, análise das falhas e a definição dos padrões 

de manutenção preventiva. A abordagem será aquela da manutenção preventiva. Ao 

término dos três primeiros steps as falhas sobre as máquinas críticas deverão ser 

levadas à zero. 

Os Steps 4 e 6 terão o propósito de prolongar o ciclo de vida das máquinas 

através de atividades de manutenção preventiva e corretiva. Já o Step 5 terá como 

propósito restaurar o deterioramento periodicamente, através da construção de um 

sistema de manutenção preventiva, enquanto o Step 7 terá o propósito de 

institucionalizar o sistema de manutenção, de geri-lo e avaliá-lo. 

 

Pilar Quality Control (Controle de Qualidade) 

 

 A qualidade será construída durante o processo, e não somente através do 

controle dos resultados. Por isso, não será possível obter bons resultados se não for 

feito um bom processo (método de trabalho). Então, o problema é o processo. 

O pilar técnico Quality Control efetuará uma mudança na lógica do controle: 

da medida de algumas características do produto (por exemplo, parâmetros 

dimensionais, barulhos, perdas de fluidos, etc.) em relação às condições do 

processo.  

Garantir a qualidade na parte interna do processo é função da Produção, das 

Engenharias de Produção, dos fornecedores e de Compras. Não será uma atividade 

de responsabilidade somente da Entidade Qualidade. Isso se quisermos ficar dentro 

da manufatura, mas na realidade o controle de qualidade terá que ser feito também 

na parte interna do processo de desenvolvimento do produto e dos equipamentos: 

qualidade construída no projeto. 
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A qualidade poderá ser melhorada e mantida estável somente quando se for à 

parte interna do processo produtivo, para individualizar as causas na origem e 

eliminá-las, não investindo somente nos controles/ deliberações, que serão 

evidentemente uma perda. Será preciso também colocar as condições para que a 

causa na origem não apareça mais. 

O Quality Control é um pilar técnico do WCM que se proporá a obter produtos 

com zero defeito construindo a qualidade na parte interna do processo (built in 

quality at the process), através de análise acurada da capacidade do processo e do 

controle apropriado do processo. Este pilar também tem 7 Steps que serão 

desdobrados e implantados segundo o ciclo PDCA, conforme a seguir: 

¶ Step1 ï Estudo das condições atuais; 

¶ Step2 ï Restauração e melhoria dos padrões operativos; 

¶ Step3 ï Análises dos fatores de perdas crônicas; 

¶ Step4 ï Redução e eliminação de todas as possíveis causas das 

perdas crônicas; 

¶ Step5 ï Individualização das condições idôneas para zero defeito; 

¶ Step6 ï Manutenção das condições idôneas para zero defeito; 

¶ Step7 ï Melhoria dos métodos para as condições para zero defeito. 

 

Pilar Logística 

 

 Para alcançar a finalidade de satisfazer do melhor modo possível o cliente e 

de reduzir os custos de transformação, de movimentação e de capital, a logística 

utilizará três princípios-guia. 

O primeiro é o da sincronização entre a produção e venda do jeito mais 

perfeito possível, para satisfazer completamente o cliente. A sincronização completa 

entre produção e venda implicará conseguir produzir exatamente os objetos 

necessários para a satisfação do cliente, na hora certa para entregá-los em tempo e 

na exata quantidade pedida. A aplicação desse princípio requererá a redução ao 

mínimo dos componentes e dos semitrabalhos que circulam nas fábricas para 

reduzir os tempos de entrega, até satisfazer completamente o cliente. 
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O segundo princípio baseia-se na redução ao mínimo do depósito para criar 

um fluxo produtivo contínuo. De fato, chegar a produzir o produto final e todas as 

suas partes com uma sequencia pré-definida, balanceada e com quantidades iguais, 

ou seja, com um fluxo contínuo, permitirão reduzir ao mínimo a superprodução e, em 

consequência, os estoques, e assim aumentar eficiência do capital investido. 

O terceiro princípio se baseia na redução ao mínimo da movimentação e da 

manipulação dos materiais (Minimum Material Handling, em português, 

movimentação mínima de materiais). De fato, cada movimentação inútil, repetida, 

aumenta os custos e não cria valor. Isso é muito importante porque, em uma 

produção em massa, pode ser necessário movimentar muitos componentes e 

materiais, por isso poderiam existir muitos movimentos inúteis e muitos desperdícios 

que no passado não seriam considerados. 

É importante ressaltar que os projetos de melhoria logística serão orientados 

de acordo com os 7 Steps conforme a seguir: 

¶ Step1 ï Reengenharia das linhas para satisfazer os clientes; 

¶ Step2 ï Reorganizar a logística interna; 

¶ Step3 ï Reorganizar a logística externa; 

¶ Step4 ï Nivelar a produção; 

¶ Step5 ï Refinar a logística interna e externa; 

¶ Step6 ï Integra a área de vendas, produção e compras; 

¶ Step7 ï Adotar uma programação a sequencia-tempo prefixado. 

 

Pilar Gestão Preventiva de Equipamentos 

 

A aplicação deste pilar preverá estreita colaboração entre quem gerencia e 

quem irá fornecer o projeto das máquinas (Departamento de Tecnologia da HCC Inc. 

a qual cria e criará as máquinas para a HCC Methal Company) e aqueles que irão 

operar as máquinas na produção e, em particular, o pessoal da manutenção. Isso, 

com a finalidade de criar um check list de verificação das fases do projeto e das 

características que a máquina deve ter (Design Review), incorporando a experiência 

vivenciada com a gestão das máquinas na organização (individualização das 
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criticidades, análise e solução dos problemas) para que forneçam como resultado 

máquinas capazes de garantir: 

¶ Qualidade elevada do produto, obtida através do design para a 

qualidade (QAD ï Quality Assurance Design); 

¶ O custo mínimo, por meio do design de LCC (minimize LCC ï Life 

Cycle Cost); 

¶ O Lead Time de projeto reduzido, aplicando ao processo do projeto das 

máquinas o sistema de Design Review; 

¶ A mais ampla flexibilidade; 

¶ A segurança e a facilidade das operações de condução/ gestão; 

¶ Confiabilidade e facilidade de manutenção. 

Na implementação do pilar será necessário considerar dois níveis integrados 

entre eles a serem desenvolvidos. Esses são o nível do projeto e a construção das 

máquinas, que seguem as fases clássicas desses projetos (planejamento step1, 

projeto macro step2, projeto de detalhe step3, construção step4, instalação step5, 

provas de produção step6, início de operação step7), e o nível do estabelecimento 

que, através dos resultados da experiência efetuada pelos pilares AM, PM, QC, 

Segurança e Meio Ambiente, fornecerão ao projeto as informações advindas da 

experiência realizada no passado com máquinas iguais ou similares (step1), 

ressaltará problemas de manutenção e de produção que os novos maquinários 

poderiam ter (step2), analisará os pontos críticos da máquina e preparará o padrão 

(step3), executará um controle total sobre a qualidade e sobre a segurança (step4). 

 

Pilar Desenvolvimento de Pessoas (PD) 

 

O objetivo deste pilar será desenvolver as pessoas na lógica WCM, fazendo 

com que estas queiram enfrentar alguns desafios prioritários em relação à: 

¶ Zerar os erros humanos, ou seja, trabalhar para que as pessoas e os 

sistemas técnicos atuem em perfeita sintonia, para garantir sempre a 

exatidão dos processos; 

¶ Desenvolver profissionais em técnicas de alto nível, capazes de 

analisar o estado atual das máquinas e de desenvolver uma condição 
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onde é possível implementar um sistema de manutenção eficiente e 

eficaz; 

¶ Fazer com que os operadores tenham a capacidade para realizar a 

manutenção autônoma; 

¶ Alcançar um bom controle do processo, por meio da adoção, por parte 

dos operadores, dos procedimentos corretos do Pilar Quality Control; 

¶ Motivar e envolver as pessoas para assumir a responsabilidade em 

relação à melhoria contínua. 

Cada atividade de formação deverá propor resultados que serão qualificados 

quanto aos impactos sobre as perdas e sobre os problemas de qualidade. 

A melhoria contínua no Pilar Desenvolvimento de Pessoas será orientada 

seguindo os 7 Steps, conforme segue: 

¶ Step1 ï Definir os princípios e a prioridade; 

¶ Step2 ï Definir o sistema de formação inicial pelo desenvolvimento da 

competência; 

¶ Step3 ï Realização de projetos simples para o desenvolvimento da 

competência; 

¶ Step4 ï Definição do sistema de formação revisto para o 

desenvolvimento das competências e identificação dos especialistas; 

¶ Step5 ï Definição do sistema de crescimento e de suporte para o 

desenvolvimento da competência dos especialistas; 

¶ Step6 ï Desenvolvimento da competência específica e eletiva; 

¶ Step7 ï Avaliação contínua. 

 

 

Pilar Enviroment (Ambiental) 

 

O princípio básico em que estará fundamentado o pilar Ambiental é o de 

melhoria contínua das condições ambientais dos locais de produção. O campus 

fabril do Grupo Methal será certificado pela ISO 14000, que em conjunto com o 

WCM, através da análise sistemática dos desperdícios, das perdas e da atenção à 

redução dos custos, provocará, por sua vez, uma forte pró-atividade também no 
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tema ambiental, promovendo maior eficácia dos processos de análise e de 

individualização das ações corretivas, estimulando maior velocidade para serem os 

melhores. 

A espiral da melhoria contínua preverá as fases de implementação, 

verificação e reanálise, que incluem atividades operativas de auditoria, monitoração 

e reanálise, descritas nos 7 Steps, conforme a seguir: 

¶ Step1 ï Compreender a legislação local e os regulamentos ambientais 

e sua tendência; 

¶ Step2 ï Aprender medidas contra as fontes de contaminação; 

¶ Step3 ï Preparar os padrões provisórios, expandir horizontalmente o 

conhecimento criado no Step2, instituir um sistema de auditoria da 

parte da alta direção; 

¶ Step4 ï Controle das substâncias químicas, poupar recursos, poupar 

energia; 

¶ Step5 ï Instituir um sistema de Gestão Ambiental juntamente com um 

sistema que suporta uma contabilidade ambiental, sistema operativo e 

sistema de reporting; 

¶ Step6 ï Instituir um sistema para redução do impacto e do risco 

ambiental, redução do impacto ambiental em logística, perseguir 

compras de baixo impacto ambientar; 

¶ Step7 ï Plena utilização do sistema de Gestão Ambiental, para criação 

de uma organização modelo em campo ambiental. 
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CONCLUSÃO 

 

Atualmente a abertura dos mercados e o consequente agressivo aumento da 

competividade levaram os segmentos industriais a buscarem vantagens 

competitivas que vão além de menores custos relativos de produção. A forma 

encontrada por muitas empresas para alavancar a vantagem competitiva desejada 

foi a diferenciação no sistema de gestão de seus negócios. 

O método proposto para a HCC Methal Company é um método rigorosamente 

vinculado ao negócio, no qual tem como coluna principal a distribuição dos custos, e 

que será usada para focalizar as ações e redefinir os processos, para reduzir as 

perdas e o desperdício à zero. É um sistema focado em custos que norteia todos os 

processos, decisões de investimentos e atividades dentro de uma organização, 

ajudando a definir as prioridades conforme a capacidade de geração de benefícios, 

sempre avaliado de forma monetária. 

 Assim, o sistema proposto para a empresa resultante da joint venture, 

chamado World Class Manufacturing (WCM), será um diferencial ainda maior 

perante seus concorrentes, pois irá potencializar os pontos fortes de ambas as 

empresas da joint venture, além de sustentar a imagem, experiência e 

aproveitamento tecnológico disponível pela HCC Inc. dentro da nova empresa HCC 

Methal Company em território nacional.  


