Contextualização
Gestores do SEBRAE-MG decidiram auxiliar pequenas empresas do cluster de fundição do
Centro Oeste de MG na identificação de novas oportunidades de mercado e no mapeamento de
novas tecnologias de produção. Também desejavam elaborar um plano de intervenções que
pudessem auxiliar as firmas a apreenderem as oportunidades encontradas. O objetivo geral foi
desenvolver um mapeamento estratégico para o setor.

Ação, resultados e avaliações
Durante reunião de finalização realizou-se um debate sobre os resultados alcançados pelo
programa, que estão explicitados no Quadro 1. A Figura 1 representa o roadmap elaborado com
enfase na arquitetura utilizada. A Figura 12 representa a discussão durante o preenchimento do
mapa físico.
Quadro 1 – Resultados alcançados pela no caso 2 obtidos por meio do concenso dos envolvidos
Resultados positivos
Fatores necessários para o desenvolvimento das empresas do setor explicitados e organizados ao longo do tempo
Tendências de mercado e tecnologias de produto, processo e gestão evidenciados, de forma que auxilie as firmas a
tomarem decisões
Aproximação de consultores do SENAI às empresas de forma a acelerar o aprendizado tecnológico das mesmas
A visita técnicas a firmas de outro conglomerado mostrou aos empresários tecnologias de produção ainda não
utilizadas e exemplos de inovações de produtos
Ações (programas) de intervenção do SEBRAE explicitadas, organizadas e priorizadas ao longo do tempo
Resultados negativos
Cenários futuros incertos
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Figura 1 – Representação do roadmap desenvolvido
Passado 2010
2013
2016
Mercado
Consumidor
Competição
Design
Política
Sustentabilidade
Financeiro
Produtividade
Qualidade
Tecnologias Hard

Redução no
espaço das
residências

AI
un
mt
ee

Melhoria da
acessibilidade de
compra para o

2020

Crescimento

Formaçã

Visão
Sociedade: Produtos de qualidade,
seguros, convenientes e com preço
adequado. Empresas socialmente
responsáveis e sustentáveis com

Op
ort

Mercado

Aumento da

Produtos de fácil

Produtos de fácil interface

Maior

Meio‐ambiente: Setor estar e ser
reconhecido como de produção e

f

Tecnologia: Empresas inovadoras com

Constante

Economia: Liderança no mercado‐alvo

Valorização das questões
El
édi
Ter 5% do faturamento
Elevar o lucro líquido

El
E
Ter 7% do
Elevar o lucro E

Aumentar a média do
número de novos

Aumentar a
média do

A
u

Iniciativas públicas para proteção do

Política: Articulação entre os setores
d

Elevar a
competitividade das
empresas do setor
de fundição de

Elevar a
competitividad
e das

Elevar a produtividade
Elevar a
Elevar a produtividade ton/homem/ano em 7% (2013)
ton/homem/ano em 2%
produtividade

Mecaniz Mde controle
Tecnologias
Tecnologia de
M

Moldação em

Tecnologias Soft

Gestão de Pessoas
DesideFviabilidade
Análise

Gestão de
E

OAE
Sebrae
Empresários
ICTs

Mec. do sistema
de secagem e pré‐

M

Moldação por areia Cold‐box

i

S

Q

d T b( lh h

Mec. do processo de
Sistemas de

Shell‐Molding

Tecnologia de aplicação em

Máquinas de corte e

Esmaltação de produtos

Anodização de produtos

Sistemas de indicação da

Gestão de Vendas e

l

IntegraR
FomentaR

Programa de Capacitação Tecnológica

Figura 1 – Trabalhos durante os Workshops
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Quadro 2 – Resultados do questionário aplicado na intervenção
Descrição
Foi possível obter as informações necessárias para o roadmapping

Média Mediana Moda
2,4

2

2

A agenda realizada para o roadmapping foi adequada
Foi possível que todos participassem do projeto
O processo foi claro

2,1

2

2

1

1

1

1,5

1,5

1

O roadmapping foi fácil de ser realizado
O processo adotado foi adequado para a situação em questão
O processo de mapeamento e o roadmap foram relevantes
O processo de mapeamento e o roadmap geram benefícios
A facilitação do projeto por pesquisadores foi adequada

1,8
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2
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1

1

1
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1

1

1

1

1

*Escala: 1 (sempre); 2 (quase sempre); 3 (as vezes); 4 (nunca)

