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1. Um momento de viragem  
 

Ao fim de um último quarto de século de forte crescimento (alguns diriam mesmo de 

crescimento explosivo, (1) ) e de mostrar uma boa capacidade de adaptação à evolução dos 

mercados sofisticados e globais onde actua, a indústria portuguesa de moldes para plásticos 

aproxima-se rapidamente – se é que não já lá não está – de um momento em que terá que se 

confrontar com os desafios de novas e profundas mudanças nos mercados clientes. A 

indústria está por isso num daqueles momentos em que a “visão” do seu futuro precisa de ser 

(re) construída e em que a agenda das empresas e das instituições do sector precisam de ser 

(re) pensadas. 

O desafio das décadas de 50 e 60 foi o de descobrir a industria e a forma “portuguesa” de 

fabricar moldes para plásticos, assim como a descoberta do crescimento pelas exportações 

para mercados avançados. No fim dos anos 60 várias “serralharias” portuguesas tinham 

descoberto que afinal eram antes “fabricantes de moldes para plásticos”. 

Nas décadas de 70 e de 80 foi o desafio de adoptar as novas tecnologias da electroerosão, do 

CNC e do CAD/CAM e ainda da procura de novos mercados (em especial a passagem de 

uma vocação exportadora centrada no mercado americano para uma vocação “interna” para 

o mercado comunitário). 

Na década de 90 foi o desafio (que ainda continua) da integração da cadeia de valor, da 

extensão na intervenção do projecto do produto final, da prototipagem, da engenharia de 

moldes, da mudança para mercados cada vez mais exigentes e difíceis, como o sector 

automóvel – mas também da crescente pressão de novos países (asiáticos) concorrentes, de 

que a China será actualmente o maior desafio, com a fuga de encomendas para os 

produtores asiáticos, primeiro com moldes de brinquedos complexos, depois com moldes para 

electrodomésticos. 

Depois de décadas de sucesso e crescimento, está no ar que o crescimento está a arrefecer, que 

a pressão sobre os preços terá vindo para ficar, que o (auto) financiamento relativamente 

fácil da indústria poderá ter os dias contados. 
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 Mas será que o sector ficou deslumbrado com o seu (grande) sucesso dos anos 80 e 90 e que 

se aburguesou – ou será que vai ser capaz de reagir e de (re) encontrar novas respostas e 

novas visões para a competitividade internacional nas próximas décadas? 

Num momento de grandes transformações, há que ter a audácia de escolher numa fina 

fronteira entre o sucesso e o insucesso. As considerações seguintes são uma contribuição para 

o (re) pensar da estratégia da indústria portuguesa de moldes para injecção de 

termoplásticos.  

 

 

2. Fabricante de moldes: um modelo de negócio esgotado 
 

O modelo tradicional de fabricante português de moldes para plásticos está esgotado e em 

fim de ciclo de vida. Mas não só em Portugal: nos países ocidentais de um modo geral (com 

ênfase para a Alemanha e para os USA) não se vislumbra futuro sustentável para o modelo 

tradicional de “toolmaker” ou “mouldmaker”. Há que ter a coragem de o assumir, e às 

consequências que daí resultam – e isso é acima de tudo uma responsabilidade das empresas 

e dos empresários. 

As empresas acima da fronteira dos 60 trabalhadores serão as mais afectadas e são as que 

mais precisam de rever o seu modelo de negócio de (re) construir a sua intervenção no 

mercado. A questão é como o fazer. 

Adiantam-se três ideias fundamentais: 

- uma mudança do perfil da oferta de serviços e competências técnicas e 
tecnológicas, quer a jusante como a montante dos moldes por si. Esta mudança só 

se pode conseguir por uma forte interacção com os clientes, um ponto que se retomará 

adiante. Mas a venda de uma gama “alargada” ou “estendida” tem implicações nos perfis de 

competências dos técnico-comerciais, que como “agentes motores” junto dos clientes, precisam 

de uma focalização mais alargada e para além do próprio molde.  

Será impossível lutar numa base “taco a taco” com os fabricantes de moldes da Ásia e, 

porventura, da Europa de Leste (2). Precisamos de criar uma oferta mais alargada que 
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responda melhor às necessidades de “outsourcing” dos nossos clientes e que conjugue 

inovação, engenharia e serviços. Ou subindo na cadeia de valor, incluindo o desenvolvimento 

de produto e mesmo séries iniciais de fabrico, ou aumentando a integração horizontal e cada 

vez mais tratando com sistemas de peças (componentes) de complexidade crescente. Uma 

análise recente da McKinsey para a VDMA (a federação alemã das industrias de 

engenharia) estima que seja possível adicionar 1 a 2 pontos percentuais à rentabilidade das 

vendas, basicamente através da reutilização de conhecimento ao longo da cadeia de valor 

(3). 

Nos anos 90 algumas empresas portuguesas começaram já a implementar esforços nesse 

sentido. O futuro exige um esforço ainda mais agressivo e criativo nessa direcção. 

Muita da capacidade de alargar o perfil de oferta passa por uma actividade comercial mais 

abrangente e mais ágil, capaz de compreender e intervir pró-activamente com departamentos 

e agentes por parte do cliente que não focados no molde por si. O desafio passa por ser 

mesmo capaz de mudar o nível ao qual a intervenção comercial se faz junto dos clientes. Um 

novo esforço de formação e descoberta de gentes técnico-comerciais, com uma forte bagagem 

de engenharia de produto e de polímeros parece inevitável. 

- uma permanente atenção à inovação, acompanhada pelo desenvolvimento e 

internalização do saber e das competências de engenharia associadas, dando continuidade à 

capacidade que a industria tem demonstrado de adoptar novas tecnologias promissoras logo 

nas suas fases iniciais. Não será pela competências básicas nem pelo preço que no futuro a 

industria portuguesa será competitiva a nível global, mas pela sua capacidade de oferecer ao 

cliente as vantagens e oportunidades associadas a novas tecnologias emergentes, quer a 
montante como a jusante do próprio molde, e não só no que diz respeito ao fabrico do 

molde. A aquisição dessas competências obrigará a parcerias de longo prazo com clientes, 

até porque muitas vezes não são (ou serão) competências “on-the –shelf”, que sejam possíveis 

de adquirir tal como se compra uma nova máquina, mas sim competências “mais soft” como 

gestão de projectos e gestão técnico-comercial. 
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- um reforço de uma cultura global baseada no networking e na internacionalização, 

suportada por recursos humanos tecnicamente competentes, flexíveis e ágeis, para os quais o 

domínio de pelo menos duas línguas estrangeiros se está a tornar cada vez mais obrigatório.  

As mudanças que se antecipam terão um forte conteúdo tecnológico e a industria não se pode 

descuidar com isso. Mas porventura o maior desafio está na componente técnico-comercial, 

que terá que mudar-se para uma missão redefinida numa arena de intervenção de contornos 

e fronteiras diferentes. 

O peso do investimento tecnológico continuará a ser importante, mas agora serão os 

investimentos em marketing e comercial que aumentarão muito. Os custos comerciais de 

prospecção e venda subirão. Concomitantemente o risco do negócio também vai aumentar. 

Isso significa que as necessidades financeiras e a capitalização das empresas “grandes” vão 

ser cada vez mais exigentes. No caso da indústria alemã, o estudo referido da McKinsey fala 

que a estratégia de alargamento da oferta será mais eficiente através de uma reestruturação 

baseada em fusões e aquisições, que ultrapasse a excessiva fragmentação da indústria e a 

dificuldade de desenvolver rapidamente novas competências. 

O reforço das competências e da intervenção comercial das “grandes empresas” poderá criar 

algumas situações menos fáceis com as empresas independentes de serviços técnico-

comerciais do sector (agentes de compras) cuja importância no desenvolvimento da indústria 

não pode deixar de ser (bem) reconhecido. Mas também estas empresas estarão sujeitas a 

uma pressão para alargar o perfil da oferta, o que as obrigará a parcerias com fabricantes e 

mesmo à tendência para integrar a função de fabricação. 

As pequenas empresas, na fronteira dos 20 a 45 trabalhadores, quando competentes e de 

reconhecida qualidade, poderão não ser muito afectadas pelas mudanças em curso desde que 

preservem a sua flexibilidade e a agilidade de processos de fabrico.  

Algumas poderão ter tendência a especializar-se em certos tipos de moldes.  

Mas outras irão continuar a optar por uma alta competitividade como subcontratadas na 

cadeia de fabrico. A separação entre empresas de pequena dimensão vocacionadas para a 

subcontratação e as empresas de maior dimensão terá tendência a alargar-se. 
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3. Os clientes estão onde sempre estiveram 
 

Há que reconhecer que a crescente erosão do mercado de moldes pelos fabricantes asiáticos é 

um fenómeno liderado pelos próprios clientes da indústria, porventura mais do que pelos 

próprios fabricantes asiáticos per si. 

Há aqui uma analogia com a indústria portuguesa nos anos 60, e mesmo 70. Foi a pressão 

de agentes de compras, como Tony Jongenelen, e mesmo de clientes finais, que levou várias 

“serralharias” a produzir moldes e mesmo a converterem-se em fabricantes de moldes. A 

força desse movimento foi espantosa. É essa mesma força que hoje ajuda a crescer a vocação 

exportadora da indústria chinesa ou dos países de leste. Um quarto de século depois, a 

industria portuguesa debate-se com os efeitos do mesmo fenómeno de a ajudou a nascer e 

crescer – mas felizmente está num estádio de desenvolvimento completamente diferente. Por 

isso a sua resposta competitiva não pode ser na mesma linha ou direcção. 

A indústria portuguesa de moldes tem hoje uma excelente imagem internacional, baseada 

numa especialização em moldes de alta precisão e alta complexidade quase exclusivamente 

dedicada à exportação (4), e que é reconhecida e respeitada pela concorrência internacional.   

Com uma relação antiga, bem estabelecida e de sucesso com os seus clientes (inclusive ao 

nível de relações pessoais), a indústria portuguesa de moldes precisa de capitalizar nessa 

activo e com eles alavancar as mudanças que se antecipam.  

As empresas serão os primeiros responsáveis por reforçar a interacção e integração com os 

seus principais clientes, centrando a sua oferta nas expectativas do cliente e na complexidade 

das soluções, focalizando a oferta mais no produto final do que no molde. 

Mas é necessária uma campanha de marketing global persistente, imaginativa e bem 

orientada que enquadre e suporte os esforços de mudança, reforçando e dando continuidade 

à campanha de imagem institucional que a parceria Cefamol/ICEP tem desenvolvido na 

última década. De âmbito global, tal campanha deve ter maior incidência e dar maior 

atenção aos mercados europeia e norte-americano. 
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Associado ao reforço do marketing sugere-se a organização de um programa de “open days”, 

eventualmente coordenados com acções integradas de promoção sectorial de produtos 

portugueses de grande consumo e orientados para as grandes empresas clientes nos 

mercados europeus e norte-americano. 

 

 

4. Um desígnio europeu, com audácia e ambição 
 

A indústria portuguesa de moldes precisa de um novo desígnio. O momento é oportuno para 

que Portugal se posicione dentro da União Europeia como o produtor europeu de 
moldes.  
As indústrias de precisão são vitais sob o ponto de vista de geoestratégia, inclusive pela 

importância que as suas competências têm nas novas gerações de armamento. As crescentes 

dificuldades da indústria alemã fragilizam a posição europeia. O reforço da posição 

portuguesa tem por isso uma especial importância no contexto global da competitividade da 

União Europeia, e a industria portuguesa deve lutar por tal enquadramento e apoio. 

No contexto português e europeu, a industria deve reforçar a cooperação com as 

universidades e com os centros de saber para assegurar a monitorização da fronteira 

tecnológica e o acompanhamento e vigilância da concorrência a nível global. Para isso as 

instituições da indústria, especialmente a Cefamol e o Centimfe, serão instrumentais e 

poderão mesmo ser o “wild card” da indústria portuguesa, se esta souber reforçar ainda 

mais o espírito de cooperação num ambiente empresarial que cada vez será mais 

competitivo. 
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