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                               COMPETITIVIDADE, CUSTOS E PREÇOS 
                                              
 
 
 
A Competitividade tem sido o principal fator de sucesso de uma empresa. Ser competitivo 
significa poder oferecer ao mercado soluções que atendam às necessidades dos 
stakeholders equilibrando as forças que atuam sobre um determinado Setor, como por 
exemplo, Clientes, Fornecedores, Concorrentes e Novos Entrantes. 
 
Porém para que uma empresa posa competir em diferentes mercados, ela deve conhecer e 
controlar seus processos na busca incessante da Excelência Operacional e Produtividade. 
 
Desta forma pode-se garantir que os produtos e/ou serviços oferecidos por uma empresa, a 
um valor correto, possam atender às necessidades dos Clientes e ao mesmo tempo garantir 
um custo que permita um retorno adequado às expectativas dos Acionistas. 
 
Em resumo, produzir bem, com produtividade, com custos controlados e qualidade 
adequada, é um dos fatores de sucesso para a Competitividade. Isto é fundamental para 
quaisquer produtos, sejam Commodities ou Especialidades. 
 
Atualmente vivemos um momento de incerteza política e econômica em nosso País, além 
da crise de confiança crescente. Logo, a produtividade é de suma importância pois esta é a 
única variável que realmente controlamos em nossa busca da Competitividade. 
 
Todos fazemos parte do mercado de PVC, um mercado que movimenta algo em torno de 
1,3 milhões de toneladas da resina termoplástica, que se caracteriza pela sua versatilidade 
de aplicações e sua sustentabilidade. 
 
Mas o que estamos fazendo na busca consistente da produtividade para tornar o Setor mais 
competitivo? Estamos atuando no sentido de aumentar a Excelência de nossas operações, 
trazendo técnicas como a de Lean Manufacturing? Procuramos desenvolver processos com 
alto desempenho energético? Estamos reduzindo o desperdício em nossas fábricas? 
Estamos melhorando o treinamento de nossos Colaboradores? Estamos tratando nossos 
problemas como fonte de aprendizado para a melhoria contínua? 
 
Poderíamos discorrer sobre cada um destes importantes pontos os quais, sem dúvida, 
conduzem à produtividade através de um controle consistente de custos. 
De fato, a necessidade de ter custos controlados é fundamental para qualquer atividade 
econômica. 
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Porém o que vemos, muitas vezes, não é a procura por processos consistentes de controle 
de custos operacionais, mas sim o puro e simples corte de custos. 
E neste caso, o caminho mais fácil é o de tentar com que os fornecedores de matérias 
primas ofertem preços mais baratos de seus produtos. 
 
À primeira vista, isto pode parecer resolver todos os problemas. Mas, realmente, isto só 
proporciona uma sensação de custo baixo, pois esta ação não reflete uma redução 
consistente e um controle de custos do processo de produção. 
 
Mais crítico ainda é a tentativa de reduzir preços de aditivos minerais, ou cargas como 
muitas vezes chamados. 
Todo aditivo mineral tem um controle restrito de matéria prima e de processo que permite a 
obtenção de um produto com uma distribuição de tamanho de partícula regular. 
 
Ou seja, todo processo de transformação exige um aditivo mineral de alto desempenho para 
garantir seu rendimento e um custo controlado. 
Aditivos minerais com alto tamanho de partícula e distribuição irregular afetam a reologia do 
composto, dificultando sua homogeneização e seu comportamento no processo de extrusão 
e injeção. 
Logo, o aditivo mineral é fundamental para a obtenção de um composto com custo 
controlado e competitivo. 
 
Deve-se salientar o impacto do aditivo mineral no custo do composto. A Tabela abaixo nos 
mostra a formulação típica de um composto de PVC rígido. O gráfico nos mostra quanto a 
redução do preço do aditivo afeta o custo do composto 
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O que fica evidente é que mesmo com uma redução de preço de um aditivo mineral de 20% 
(eixo x) o impacto no custo do composto é da ordem de 0,35% (eixo y) 
 
Por outro lado, o uso de um aditivo mineral errado traz um risco muito grande ao processo 
de conversão, afetando não somente seu rendimento e podendo até interferir nas 
propriedades ópticas do produto final. 
 
Podemos, então, concluir que forçar o uso de um aditivo mineral de baixo preço é na 
verdade um grande risco, pois os ganhos no custo final são irrelevantes em relação aos 
problemas de processo que poderão advir pelo uso de um produto inadequado. 
 
E por que o produto mais barato pode ser inadequado? Para se adequar a um nível mais 
baixo de preço a redução do custo energético na produção do aditivo mineral deve, 
obrigatoriamente, ser considerada. Isto significa um produto mais grosseiro, com 
distribuição de tamanho de partícula irregular, o que definitivamente afetará o processo de 
transformação. 
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Assim, o transformador não deveria exigir preços mais baixos, mas aditivos minerais de 
melhor rendimento nos processos de extrusão e injeção o que, de forma consistente, 
contribuiria para um custo que levaria à competitividade do produto final. 
Sem dúvida, não podemos nos esquecer do curto prazo. Ao mesmo tempo, não podemos 
arriscar a perenidade de nossos negócios e do nosso Setor com o uso de produtos baratos 
que aparentemente proporcionam um ganho imediato, mas que podem comprometer o 
rendimento dos processos e a qualidade dos produtos à base de PVC o que coloca em risco 
seu emprego. 
 
Temos que buscar a produtividade e controle de custos de processos com matérias primas, 
inclusive os aditivos minerais, de alto desempenho. 
Assim o Setor de PVC será sempre e consistentemente competitivo.  
 
 
 
 
Escrito por Lairton Leonardi 


