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1. Um puzzle de tecnologias cada vez mais complexo e exigente 
 

Ao longo de várias décadas a indústria portuguesa de moldes tem mostrado 

uma grande capacidade de mudança e de adaptação às evoluções das tecnologias 

(figura 1) e dos mercados. Em trabalho anterior caracterizamos a evolução do 

sector à custa de quatro direcções fundamentais de mudança: as tecnologias do 

plástico, as tecnologias do metal e da maquinagem, a aproximação ao design e 

conceptualização do produto (antes do molde) e ainda uma maior incorporação de 

serviços no produto (incluindo a produção de pré séries e montagem de produtos).  

É possível analisar a evolução da indústria ao longo das várias décadas neste 

quadro conceptual, e caracterizar as tendências actuais ao longo desses quatro 

vectores fundamentais (figura 2). A indústria tem vindo a conhecer um aumento 

de complexidade à medida em que o puzzle de tecnologias que emprega se tem 

tornado cada vez mais amplo e sofisticado.  

Esse puzzle de tecnologias e de saberes constitui uma riqueza e uma poder da 

industria, mas nos últimos anos tem conhecido um alargamento ainda maior e 

mais rápido. A inovação, sofisticação e competitividade crescente dos processos de 

produção e de concepção de novos produtos trazem consigo novos desafios que 

ultrapassam em muito os já experimentados nos anos 80 e 90 com a introdução 

do CAD, do CAM e em geral com a ubiquidade das tecnologias de informação nos 

equipamentos e nos processos de negócio. 

As principais tendências actuais na sofisticação da engenharia e tecnologias 

dos moldes estão relacionadas com a miniaturização dos produtos e componentes 

plásticos, as suas características ópticas, e a “auto-montagem” de componentes 

inserida no seu próprio processo de produção através da incorporação acrescida 

de automação e robótica.  

A micro-moldação ganha cada vez mais importância na concepção de novos 

produtos, em especial para as áreas dos dispositivos biomédicos. A precisão, 

especialização e sofisticação da engenharia desta área, seja na concepção, seja em 
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toda a cadeia de produção – moldes, robotização, metrologia, manuseamento, 

montagem dos componentes, etc. – estão a levar á criação de novas empresas 

altamente especializadas e cuja sofisticação dos processos e das tecnologias 

exigem uma nova vaga de “técnicos de moldes” cujas competências e saberes 

requeridos ultrapassarão de longe as existentes nas empresas actuais.  

 

 

2. Um mercado em mutação 
 

A indústria europeia de moldes debate-se com uma situação singular (e não 

só a industria europeia, mas toda a industria ocidental). 

Por um lado é uma indústria crítica para muitas das indústrias estratégicas 

nos planos quer económico como geopolítico – as indústrias de precisão (e a 

industria de moldes em particular) são pilares essenciais de indústrias como o 

aeroespacial, as indústrias de defesa e das máquinas especiais, assim como para 

as fronteiras do desenvolvimento nas áreas da energia e de toda a física 

contemporânea. Mas tem assistido nos últimos anos a um deslocamento 

surpreendente do centro de gravidade da indústria mundial (em especial tudo o 

que implique operações de produção e montagem em série) para o oriente, aliás 

um fenómeno cujo impacto geoestratégico a longo prazo é ainda difícil de 

antecipar. Mas a emergência de novos pólos industriais competitivos fora da 

esfera ocidental está a afectar a sustentabilidade de faixas baixas e intermédias 

das indústrias de precisão, dada a migração para o extremo-oriente das grande 

multinacionais produtoras de produtos plásticos (e não só). O efeito disso é que a 

sustentação da fronteira se torna mais difícil e complicada, dada a redução de 

massa critica da actividade na base da pirâmide.  

A codificação do conhecimento acelerou-se brutalmente na última década, sob 

a forma de software especializado. O sector sempre foi tradicionalmente 

dependente do conhecimento tácito e não formal (empírico) residente no seu 
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capital humano, e cuja construção progressiva era feito com uma importante 

componente de aprendizagem por acção. Mas os ciclos de especialização em 

tecnologia encurtaram-se: de 15 anos de aprendizagem necessários para formar 

um especialista em projecto de moldes ou em operações de maquinação passou-se 

para ciclos de aprendizagem dez vezes menores – um engenheiro pode-se agora 

especializar em projecto de moldes por CAD e CAE ou na operação de centros 

maquinação (por CAM) em apenas um ano e meio. A “inteligência” embebida no 

software especializado passou de uma miragem no fim dos anos 80 para uma 

realidade acessível a todos nos dias de hoje (ainda mais se se ignorarem os 

direitos associados de propriedade intelectual!...). Parte da barreira tecnológica 

tradicional à entrada de novos actores (países) nas zonas de baixo e intermédias 

do sector esbateu-se. O sucesso da indústria ocidental no desenvolvimento de 

ferramentas (softwares) de projecto e produção em equipamentos cada vez mais 

sofisticados e automatizados está a facilitar as condições para fácil acesso e 

rápida entrada de economias emergentes no mercado internacional. 

Estando os moldes e as ferramentas envolvidos nas cadeias de produção de 

praticamente todos os produtos industriais, o seu custo e tempo para mercado, 

assim como a sua qualidade e fiabilidade, são elementos activos para a excelência 

de toda a indústria – e em particular para a industria europeia. Dai o carácter 

“infra-estruturante” deste tipo de indústria.  

E’ fundamental manter em Portugal capacidades e competências ao nível da 

produção de moldes e ferramentas. Para isso as empresas têm de adquirir um 

papel substancialmente mais activo nas cadeias de produção e junto dos seus 

clientes. Mas a escassez de recursos humanos qualificados, aliada ao seu custo 

elevado no mundo ocidental, apresentam-se como fortes constrangimentos à 

sustentabilidade da competitividade. 
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3. Um modelo de negócio em mudança, uma nova industria a nascer 
 

Portugal tem que prosseguir e acelerar na rota de desenvolvimento até hoje 

seguida e de lançar os alicerces para novos conceitos emergentes de negócio 

associados à indústria de moldes, suportados na inovação tecnológica e 

organizacional e no respeito pelas particularidades e características típicas das 

empresas envolvidas, alavancando o sector para um novo posicionamento como 

fornecedor de serviços de engenharia de elevado e muito diferenciado valor 

acrescentado. 

Durante os anos 90 os desafios puderam ser mitigados com base num 

diferencial na qualidade do molde, na garantida do cumprimento dos 

compromissos (“responsiveness”) e nas competências e conhecimento tecnológico. 

O cenário actual, de deslocalização dos grandes e principais clientes do sector a 

nível global, evidencia a existência de um processo de desenvolvimento de oferta 

mundial que criará as condições para uma aprendizagem rápida que em pouco 

tempo tenderá a eliminar esse diferencial. 

Neste contexto as abordagens competitivas tradicionalmente seguidas em 

Portugal pelo sector de moldes e ferramentas estão muito rapidamente a perder 

eficácia e certamente são necessários novos modelos de negócio e novas 

estruturas organizacionais para lidar com uma nova envolvente em rápida 

mutação. 

Temos referido a necessidade do sector construir um novo portfolio de 

competências que permita lidar com uma complexidade crescente das operações e 

dos negócios, sendo que novas competências técnico-comerciais são necessárias 

para suportar novos posicionamentos competitivos em face do expectável 

esgotamento progressivo do modelo tradicional de negócios da indústria de 

moldes.  
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O futuro passa por novas e mais exigentes competências técnicas e comerciais 

dos recursos humanos, mas também por uma nova agilidade comercial e uma 

nova capacidade financeira.  

Seja ainda o caso da micro-moldação e dos moldes associados. O seu 

desenvolvimento passa ainda por um muito escasso número de países. É mesmo 

uma “nova indústria” e uma nova oportunidade. Mas exige investimentos muito 

elevados (é verdadeiramente de capital muito intensivo) e uma sofisticação 

comercial noutro patamar. Mas não serão apenas, ou principalmente, esses 

investimentos que dificultarão o envolvimento das empresas portuguesas em dar 

passos acelerados nesta nova especialidade emergente. Serão também as 

dificuldades ao nível da re-organização dos processos produtivos, ao nível do 

estabelecimento de confiança nas novas relações comerciais a descobrir e a 

consolidar e serão também a escassez de recursos humanos adequados a estas 

novas concepções – recursos altamente competentes, especializados e motivados 

em áreas até hoje nunca penetradas pela industria nacional e que implicam as 

maiores dificuldades para a industria portuguesa poder vir rapidamente a 

competir nestes domínios.  

Estas novas empresas emergentes são estruturas industriais e 

organizacionais radicalmente diferentes das actuais e que não se compadecem 

com os processos de criação e de desenvolvimento que até aqui têm sido seguidos 

ou experimentados no sector. Requerem entrosamento especializado e confiança 

junto dos clientes deste mercado-nicho, sensibilidade acrescida para a inovação, 

pesquisa e desenvolvimento, meios tecnológicos, meios financeiros e humanos que 

dificultam (impedem mesmo) o desenvolvimento gradualista, excessivamente 

voluntarista e desintegrado de mercados especializados que a industria 

portuguesa tem seguido desde a sua criação nos anos 40.   

Estas serão algumas dos desafios que os fabricantes de moldes ocidentais 

terão que enfrentar no seu relacionamento muito mais integrado, próximo e 

dedicado com as empresas mais inovadoras. Teremos que continuar a olhar à 
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nossa volta e procurar varias frentes em que a oferta pela diferenciação e por 

novas abordagens quanto a novos modelos de negócio terão que ser apostas 

consequentes. Muito há a fazer. Não é fácil... mas algo teremos que fazer, sob 

pena de “vermos a banda passar” num mercado que continuará em crescimento, 

mas agora com ritmos muito mais modestos (3 a 4% ao ano) e com uma 

concorrência muito mais agressiva e competente.  

Os fabricantes portugueses de moldes estão a ser confrontados com fortes 

desafios relacionados com as dinâmicas dos mercados e com inovações constantes 

nas especificações do produto final. Todos actores (“stakeholders”) do sector têm 

que reagir pró-activamente e em concertada colaboração estratégica. Não se 

podem acomodar a um ambiente de relativa contemplação e impasse. A 

transformação do contexto está a colocar ao nosso sector, e a praticamente todos 

os sectores industriais, desafios importantes. A situação exige “confrontação e 

acção”. 
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Figura 1: Evolução das principais tecnologias de moldes desde os anos 40 

(adaptado de Beira, E.,  
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Figura 2: Industria de moldes: tendências principais do puzzle da industria 


