
Inovação

Autopeças
Processo inovador leva
tecnologia brasileira a alguns
dos melhores carros do mundo

S-Type, da Jaguar: motor menos poluente, mais velocidade e conforto. Tecnologia made in Brazil

Ferro de lei

Munio Ohl O domínio de um processo mundialmente inédito de fabricação de ferro fundido permite à Fundição Tupy
exportar blocos de motores para grifes da indústria automotiva européia, como a Audi e a Jaguar

DO PONTO DE VISTA industrial, a inova-
ção de processo tende a ser vista como
uma coisa simples: uma pequena melhoria
que leva a um ganho de eficiência ao
longo da fabricação de um determinado
produto. Às vezes, porém, uma inovação
de processo é tão impactante quanto o lan-
çamento de um produto revolucionário.
Quando significa o domínio de uma nova
tecnologia, por exemplo, um novo pro-
cesso pode mudar o futuro de uma em-
presa. Mesmo que essa inovação ocorra
em uma grande indústria, como a Fundi-
ção Tupy, de Santa Catarina, que em 2004
registrou um faturamento de R$ 1,4 bi-
lhão, sendo metade dessa receita prove-
niente de exportações. A empresa desen-
volveu uma técnica de produção de blocos
de motores à base de um tipo específico
de ferro fundido, o vermicular. A Tupy é a
única no mundo a dominar o processo de
fabricação desse produto em larga escala.
Os resultados já começaram a aparecer. No
ano passado, a empresa firmou contratos
de exportações de blocos de motor de

ferro vermicular que vão equipar carros a
diesel da Audi e das marcas Land Rover e
Jaguar, pertencentes à Ford. Em 2007, a
empresa prevê que a fabricação do pro-
duto chegue a 370 mil unidades, o que le-
varia a uma receita de R$ 170 milhões.

Tradicionalmente, carros de luxo são
a porta de entrada de novas tecnologias
na indústria automotiva. Inovações em
eletrônica e design, em busca de con-
forto, desempenho e economia, são coi-
sas que há tempos a indústria realiza. A
essas preocupações somou-se recente-
mente mais uma: a necessidade de se
adequar às exigências de redução das
emissões de poluentes. É onde entra o
ferro fundido vermicular, também co-
nhecido como CGI (sigla para Compac-
ted Graphite Iron, em inglês). Um bloco
- o esqueleto do motor - de CGI tem
uma resistência mecânica mais elevada
que blocos feitos com materiais conven-
cionais, como o ferro cinzento e o alu-
mínio. "Isso permite uma queima mais
completa do combustível, o que leva a
uma emissão menor de poluentes", ex-
plica Fernando Cestari de Rizzo, diretor
de vendas e marketing da Tupy.

A liga de ferro fundido vermicular é
um material conhecido há muitos anos.
A Tupy começou a estudá-lo em 1976.
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No início da década de 90, a empresa
começou a fabricar motores para coleto-
res de exaustão com o CGI. As montado-
ras européias - que agora recorrem à
Tupy - também utilizam o ferro vermi-
cular há algum tempo. O problema é que
a capacidade dos fornecedores europeus
é limitada: normalmente são pequenas
fundições alemãs cuja produção semi-ar-
tesanal não passa de 3 mil unidades ao
ano. O mérito da Tupy foi ter desenvol-
vido um processo inédito de fabricação
em grandes volumes, podendo chegar a
centenas de milhares de unidades anuais.

Foi esse avanço que permitiu à em-
presa fechar contrato com as montado-
ras européias. Primeiro a Ford, que em-
prega os blocos da Tupy nos motores
dos Jaguar S-Type e X-Type. Outra
marca da montadora, a Land Rover, uti-
lizará os blocos nos modelos Discovery
e Range Rover. A Tupy também fornece
o bloco do V 6 que equipa os Audi A6. A
fabricante alemã também estuda utili-
zar a peça nos modelos A4 e A8. "Outras
13 montadoras já manifestaram inte-
resse", completa Rizzo. A explicação
para tanto interesse da indústria auto-
motiva é o aumento do rigor na legisla-
ção européia antipoluição. Este ano, no-
vas normas de controle de emissão de
poluentes entrarão em vigor na União
Européia e serão especialmente rígidas
com carros movidos a óleo diesel, os
mais poluidores.

Rizzo prevê um grande crescimento
a partir de 2008, quando a adoção de
motores com CGI deve se dar em maior
escala. Contribuirão para isso a edição

Bloco de CGI: maior resistência

de leis antipoluição nos Estados Unidos
e o crescimento da participação de car-
ros a diesel na China, um mercado de
automóveis em franca expansão. Além
da expectativa de aumento de partici-
pação do diesel na indústria mundial, a
Tupy cogita fabricar blocos de CGI para
motores que suportam outros combus-
tíveis. A Toyota Racing, unidade de com-
petição da marca japonesa, utiliza um
bloco de ferro vermicular produzido
pela Tupy nas provas da Nascar, o cam-
peonato de stock-car americano. Dife-
rentemente dos veículos europeus,
movidos a diesel, os bólidos da Toyota
usam um bloco de motor preparado
para receber gasolina.

Três patentes
Para chegar ao processo de fabricação do
bloco de CGI, a Tupy levou nove anos in-
vestindo em pesquisa e desenvolvimento.
O projeto envolveu uma equipe de 65
pessoas e resultou em três patentes. Na
prática, o bloco de CGI traz a possibili-
dade de melhorias que vão além da redu-
ção de poluição, como aumentar o de-
sempenho e o conforto do carro. Isso
porque um motor cuja base é o bloco de
ferro vermicular é mais leve, mais silen-
cioso e menor que um similar de alumí-
nio. "E possível fabricar um carro mais
rápido, mais econômico e com maior es-
paço na cabine", diz Rizzo.

Além dos blocos de CGI, a Tupy é
uma grande exportadora de blocos e ca-
beçotes convencionais, principalmente
para caminhões. Entre seus clientes es-
trangeiros estão DaimlerChrysler, Iveco,
John Deere e Cummins. Por conseguir
projeção internacional com a fabricação
de um equipamento de baixa sofistica-
ção tecnológica - bloco de motor —, a
fundição é considerada um caso inusi-
tado na indústria de autopeças. "Nor-
malmente, as empresas desse mercado
que investem em pesquisa e desenvolvi-
mento, no Brasil, são multinacionais que
vendem para as montadoras um con-
junto de peças já acabadas", explica Ana
Valéria Dias, professora de engenharia
de produção da UFMG e responsável por
um estudo sobre inovação no setor de
autopeças encomendado pela Financia-
dora de Estudos e Projetos (Finep).

Como o setor é predominantemente
multinacional, os investimentos em inova-
ção no Brasil visam principalmente a adap-
tar componentes à realidade nacional. Em
outras palavras, há muito mais desenvolvi-
mento do que pesquisa. "Mesmo assim, há

Fundição Tupy: exceção na indústria

casos virtuosos", afirma Ana Valéria. Exem-
plo recente é o da unidade local da Mag-
netti Marelli, que desenvolveu um soft-
ware que roda diretamente no comando
da injeção eletrônica dos carros bicombus-
tíveis que circulam no Brasil. Em outros
países, o sensor que identifica o combus-
tível da injeção é um aparelho, e não um
programa — e não funciona direito com os
motores brasileiros a álcool. "A grande
vocação da indústria de autopeças brasi-
leira é desenvolver soluções que permitam
a fabricação de carros mais baratos sem se-
rem pés-de-boi", diz Ana Valéria. "Apesar
de estar do lado mais frágil na divisão in-
ternacional do trabalho, não é um setor
que vai morrer", completa ela. Bom sinal
disso foi o último Prêmio Finep de inova-
ção tecnológica. A Magnetti Marelli ficou
com o segundo lugar na categoria Produto
da etapa da Região Sudeste. E o bloco de
motor da Tupy levou o segundo lugar na
categoria Processo, na finalíssima nacional.
Os vencedores do ano foram Mecat (pro-
duto) e Endoview (processo).
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