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H

á muito tempo a construção civil divide com a indústria automobilística a
liderança na utilização e consumo de
produtos siderúrgicos.
Com a industrialização da construção civil
cada dia mais intensa, em grande parte o aço
deixou de ser entregue in natura. Em boa parte
das obras ele é entregue pronto ou cortado e dobrado. Isso aumenta seu valor agregado e facilita
o uso para o construtor.
O IAM&M – Instituto de Assessoria Mercadológica e Mercadométrica – desenvolveu um estudo junto
a 500 obras pequenas e médias em todo o território
nacional, identificando o grau de penetração desse serviço. Com esta nova tendência implantada,

ganha-se tempo e eficácia, além de obter melhores
resultados no canteiro de obra.
A cada ano fica mais evidente o aumento das
exigências das construtoras em relação ao atendimento dos fabricantes de aço para construção civil.
Redução de prazo de entrega, falta de mão de
obra qualificada e redução dos custos pressionam cada vez mais as construtoras a buscarem
inovação em termos de serviços.
Esse movimento não é novidade no que tange
a grandes obras, porém, nas pequenas e médias
(onde reside o maior volume de aquisição de aço)
esse tema começou a se intensificar e tornou-se
um ponto de destaque para os fornecedores de
aços atuantes na construção civil.
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Problemas e soluções sugeridas pelas
pequenas e médias construtoras em
relação ao suprimento de aço
A falta de mão de obra qualificada, atraso na
entrega dos materiais e a falta de espaço para
armazenamento são os principais problemas
apontados pelos stakeholders e reforçam ainda
mais as oportunidades de serviços e inovação no
atendimento às construtoras de pequeno e médio porte (Figura 3).
Principais produtos de aço em utilização
nas obras
Além dos produtos tradicionais, tais como vergalhão, pregos e arames, notamos uma expressiva utilização de treliças e produtos ampliados
(malha pronta, coluna pronta, etc.) (Figura 4).
Pouco mais da metade da amostra recomenda a
utilização de “produtos ampliados”, em função de “agilizar a produtividade e prazo da obra” e ter uma “relação custo: benefício” mais adequada” (Figura 5).
Percepções gerais e grau de aceitação
dos serviços de corte e dobra
Cerca de 1/3 da amostra indicou serviços de
corte e dobra de aço para suas obras, sendo os

Figura 3
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Para analisar esse movimento o IAM&M Instituto de Assessoria Mercadológica e Mercadométrica, consultoria especializada em competitividade, realizou um estudo no final de 2014
que identificou:
1. Problemas e soluções sugeridas pelas pequenas e médias construtoras em relação
ao suprimento de aço.
2. Principais produtos de aço em utilização
nas obras.
3. Percepções gerais e grau de aceitação
dos serviços de corte e dobra.
4. Conhecimento e percepção em relação às
marcas de serviços de corte e dobra.
5. Cadeia de valor das construtoras em relação aos serviços de corte e dobra e produtos ampliados.
6. Tendência das construtoras em relação
aos serviços de corte e dobra de aço.
O estudo foi realizado com a maioria dos públicos (stakeholders) envolvidos na cadeia da
construção civil: projetistas, engenheiros, diretores, mestres de obras, compradores das construtoras, responsáveis financeiros e logística.
Foram entrevistadas 500 obras sendo 68% já
em andamento (Figura 1).
Por tipo de obra e/ou projeto foram reportadas
64% de obras residenciais, principalmente edifícios com média de 11 andares (Figura 2).
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“engenheiros de obras” os maiores aliados ao
tipo de serviço, principalmente por:
• Redução do custo de mão de obra.
• Aumento da produtividade / redução dos prazos.
• Redução de custo com canteiros de obras
(Figura 6).
Em média, nas 500 obras avaliadas, a utilização de serviços de corte e dobra foi de 27%,
demonstrando a importância para os prestadores
de serviços e fabricantes de produtos de aço.
Na opinião da maioria dos stakeholders a decisão do uso de serviços de corte e dobra é dada
pelos “engenheiros” e “proprietários/diretores”,
principalmente ocorrendo durante a fase de planejamento orçamentário. Trata-se de uma opção
técnica que otimiza os custos.
81% dos entrevistados são a favor da utiliza-

Figura 4
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ção de serviços de corte e dobra nas obras em
que atua (Figura 7).
Conhecimento e percepção em relação às
marcas de serviços de corte e dobra
76% dos entrevistados conhecem algum prestador de serviços de corte e dobra de aço, sendo
mencionadas mais de 87 marcas. Os três grandes
fabricantes: Gerdau, ArcelorMittal e Votorantim Siderurgia foram os de maior número de menções
(Figura 8).
Gerdau foi apontada como a marca de preferência para serviços de corte e dobra, sendo seguida
pela ArcelorMittal, o que foi confirmado pela informação de que pouco mais da metade do que foi
cortado e dobrado externamente está concentrado
nos três principais fabricantes e o restante pulverizado em mais de 80 prestadores de serviço.
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*Paulo Franco é sócio do IAM&M, especializado em planejamento estratégico e soluções em
marketing.
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A pesquisa aponta uma tendência positiva de
que mais de 67% dos entrevistados ampliarão as
contratações de serviços de corte e dobra de aço
nos próximos anos (Figura 10).
Na opinião da maioria dos entrevistados os
serviços de corte e dobra devem ser utilizados
para qualquer tipo de obra (residencial e comer-
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Entre os principais valores pelos entrevistados destacaram-se: “qualidade do material”,
“lead time/cumprimento dos prazos de entrega” e
a “relação custo: benefício” (Figura 9).
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cial) que necessite de uma maior produtividade
em razão de curtos prazos ou atrasos nas fases
anteriores (Figura 11).
Esse mercado apresenta um volume de negócios muito significativo e está em estágio de
crescimento, mas para sua aceleração requer
desenvolvimento dos serviços e diferenciação do
atendimento pelos prestadores de serviços.
O IAM&M realiza anualmente a pesquisa de
serviços de corte e dobra e outras relacionadas
à construção civil, pois acredita que apesar do
cenário modesto de crescimento do país, esse
segmento sempre representará grandes oportunidades para empresas que inovam e são competitivas no mercado.

Figura 8
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