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az-se neste trabalho uma análise sucinta do merca-
do e indústria indiana, na sequência da missão
empresarial promovida pela Cefamol no primeiro

trimestre de 2006.

O quadro I mostra os prin-
cipais indicadores da eco-
nomia indiana, compara-
da com a China, os USA e
ainda Portugal. Para infor-
mações adicionais, ver
ainda o quadro II.

Politica industrial: uma
pesada herança 
A política industrial fechada
da Índia nas três décadas
depois da independência foi
um dos maiores insucessos
do modelo de desenvolvi-
mento económico socialista
e centralmente dirigido
então seguido. O resultado
foi o subdesenvolvimento
industrial da Índia, em espe-
cial quando comparado com
o seu potencial, e uma teia
de regulamentos, licenças e
autorizações que promove-
ram uma cultura de corrup-
ção e de favores. O protec-
cionismo industrial e a políti-
ca anti capital e anti investi-
mento estrangeiro levou à
falta de concorrência e de
competitividade, à sobrevi-
vência perversa de produtos
e tecnologias obsoletas ou de
segunda qualidade, tudo em
nome da protecção do
emprego e do capital exis-
tente.

Anos de politicas industriais baseados no dirigismo estatal,
dando ao Estado o papel empresarial liderante da economia,
e simultaneamente procurando isolar o tecido económico da
concorrência interna e externa, conduziram a uma situação
que só começou a ser alterada com as primeiras reformas de
liberalização dos anos 80 e depois continuadas, com mais ou
menos persistência, até aos dias de hoje.

O resultado foi desincentivar a concorrência, inclusive entre
as pequenas empresas, a inovação e actualização das tecno-
logias e produtos. Mais: não permitiu que se atingissem esca-
las e dimensões economicamente atraentes para exploração,

deixando a maior parte da indústria em níveis sub óptimos
ou mesmo antieconómicos de operação. Paradoxalmente um
grupo restrito de grandes grupos familiares (os “business

maharajas”), que souberam
conviver com o sistema e até
tirar partido dele, consolida-
ram a sua posição nessas
décadas, tirando partido da
espiral de proteccionismo
necessária para proteger uma
indústria cada vez menos
competitiva. O licenciamento
industrial tornou-se por si
uma burocracia e uma indús-
tria complexa e com uma
espantosa teia de ligações na
máquina do Estado (o que
por sua vez inviabilizava as
mudanças incrementais, tal a
sua inflexibilidade e resistên-
cia à mudança).

A politica de “auto-
reliance”, de autonomia,
auto-suficiência e de inde-
pendência nacional, condu-
ziu também a uma politica
anti-exportadora, agravando
o atraso competitivo da
indústria. 

É com este pano de fundo
que se devem ler as mudan-
ças reformistas em curso.

A indústria de moldes e ferra-
mentas especiais tem muito a
ganhar com a abertura da
economia, mas também se
encontra numa fase de
desenvolvimento e competi-
tividade que ainda reflecte o

ambiente protegido, fechado e afastado da fronteira da tec-
nologia em que viveu as últimas décadas.

Moldes e ferramentas especiais: mercados
clientes
A indústria automóvel será o maior cliente do sector, com
cerca de 1/3 da procura. As indústrias de electrodomésticos e
de embalagem representarão cerca de um quarto da procura,
cada uma delas. A estrutura do mercado, por tipo de clientes,
foi estimada a partir das estimativas da TAGMA, a associação
indiana de empresas do sector (figura 1). 

Nas listas das empresas relevantes para o sector de moldes e
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Quadro I: Principais indicadores: Índia, China, USA e Portugal.
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ferramentas e com operações na Índia, reconhecem-se já
muitos dos principais actores do mercado internacional. 

Estrutura da indústria
A maioria dos principais “toolrooms” da Índia são operações
cativas e mais ou menos integradas, em especial com a pro-
dução de peças plásticas ou
metálicas para a indústria auto-
móvel ou de electrodomésticos
e equipamentos industriais
(electricidade, electrónica). A
TAGMA estima o sector em mais
de 10 mil unidades, das quais
1000 serão unidades bem orga-
nizadas e com alguma dimen-
são. Nas unidades mais impor-
tantes é patente um bom nível
de competências, por vezes até
bons níveis de equipamentos,
mas com produtividades bem
aquém do que seria de esperar
pelos padrões europeus, refle-
ctindo um excesso de mão-de-
obra e uma organização do tra-
balho pouco agil. 

A TAGMA estima também em
mais de 10 mil o número de uni-
dades independentes na Índia,
em geral de pequena dimensão
(a maioria serão mais serralha-
rias e oficinas de metalomecâ-
nica dos anos 60 e 70 em
Portugal do que propriamente
fábricas). Cerca de 500 serão
unidades mais organizadas,
fábricas, com maior dimensão e
nível de competências. Uni-
dades especializadas apenas no
fabrico de moldes ou ferramen-
tas especiais para o mercado,
com um perfil próximo do habi-
tual nos fabricantes portugue-
ses de moldes, são menos habituais,
mas existem algumas. Foi possível
visitar algumas, que seriam das
melhores no Sul da Índia (e mesmo
na Índia). 

A conclusão é que geralmente apenas
têm competências para moldes de
complexidade baixa e média, e de
dimensão pequena/média. Moldes de
grande dimensão e/ou complexidade,
em especial se integrados em projec-
tos mais completos e recorrendo a
técnicas de injecção mais sofisticadas, estão fora do alcance
da quase totalidade dessas empresas. A Sridevitools, próxi-
mo de Bombaim, será a empresa com uma intensidade e qua-
lidade de equipamentos e métodos de trabalho mais próxi-
mos do nível das boas empresas portuguesas. 

Há 411 empresas filiadas na TAGMA, das quais apenas 191

serão empresas industriais, do sector de moldes e ferramen-
tas ou empresas fabricantes de peças plásticas (mais concre-
tamente, as suas oficinas de moldes cativas ou integradas).
As restantes 219 empresas são fornecedoras do sector, que se
agruparam em fornecedores de componentes (36), de servi-
ços (51), de máquinas ferramentas e equipamentos (42) e

ainda outros fornecedores
diversos (90) – o que sugere
uma boa oferta e estruturação
do sector a montante e ajuzante
do fabrico de moldes.. 

Os padrões de concentração das
empresas fabricantes de moldes
e ferramentas (toolmakers) e
injectores de plástico são seme-
lhantes aos das empresas forne-
cedoras. Os estados de
Marahastra (efeito de Mumbay),
Karnataka (efeito de Bangalore)
e Tamil Nandu são os que mais
empresas industriais ou forne-
cedoras do sector apresentam.
Mais de 80% das empresas filia-
das baseiam-se nesses três esta-
dos, e Marahastra concentra
mais de 40% das empresas. Após
estes três Estados, segue-se
Andra Pradesh (5% do número
de empresas).

Entre as 171 empresas fabrican-
tes de moldes e ferramentas, 25
fazem também a fabrico de
peças plásticas (para além das 19
empresas fabricantes de peças
plásticas filiadas na TAGMA).

Quanto vale o mercado e a
produção?
É difícil estimar o valor do mer-
cado indiano de moldes e ferra-
mentas especiais. A TAGMA
anuncia 5 biliões USD, um valor

irrealista e pouco credível (corres-
ponderia a cerca de 2% do PIB indus-
trial indiano, uma intensidade mui-
tas vezes superior à encontrada nos
USA ou na China). Noutro local a
TAGMA refere o valor de 50 milhões
USD, um valor também pouco credí-
vel. Fica a dúvida e aguardam-se
números mais credíveis que se anun-
ciam para breve.

Os números da TAGMA mostram
ainda (figura 2):

- um crescimento forte nos últimos anos, cerca de 10% a 11%
ao ano;

- um peso de cerca de 34% a 38% dos moldes para injecção de
plásticos relativamente ao total, com crescimentos anuais
em linha com o crescimento total.

Quadro II.

Para saber mais:
• Este artigo baseia-se e sumaria um documento de análise mais detalhado
e extenso, sobre a economia e o mercado indiano, subsequente à missão
promovida pela Cefamol em Fevereiro de 2006;

• Beira, E., “Índia 2006: que mercado para os moldes portugueses?
Notas de uma missão”, Cefamol, 2006 (e referencias incluídas).

Mais recentemente foram publicados sobre a Índia duas análises úteis:
• The Economist, “Now for the hard part. A survey business in India”, 3

Junho 2006;
• Marsh, P. , “Part I – A new manufacturing mantra”, Financial Times, 15

Maio 2006;
• Marsh, P., “Part II – Feast of a moveable workforce”, Financial Times, 17

Maio 2006;
• Marsh, P., “Part III – India´s fight to slay the dragon”, Financial Times,

18 Maio 2006.

Ver ainda um número anterior da Fortune (nº 19, 7 Novembro 2005, edição
europeia): “India Inc. Special Report. A tech revolution., A new middle
class. A sizzling economy. But can it get the basics right?”.
Para compreender e conhecer a Índia actual, a melhor sugestão será o
livro de Gurcharan Das, um experiente gestor de multinacionais america-
nas de grande consumo na Índia, de nacionalidade indiana e que se tornou
numa dos mais lúcidos analistas das mudanças na Índia actual: “Índia
Unbound. From independence to the global information age”, Penguin
Books Índia, 2002 (edição revista e aumentada).

Fig. 1: Mercados clientes.
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Comércio internacional
Uma análise dos fluxos de comércio internacional permite
ter definir melhor a situação. Em 2004 as importações foram
157 milhões USD, dos quais os moldes para injecção de plás-
ticos ou borracha representaram apenas 23% (a principal
componente está associada a moldes para metais e moldes
para plásticos que não por injecção, mas não incluindo mol-
des para prensagem). As exportações
foram 7 vezes menos (22 milhões USD),
das quais os moldes para injecção repre-
sentaram apenas cerca de 4 milhões de
USD, e uma vez mais a principal compo-
nente (quase 70%) foram moldes para
metais e moldes para plásticos que não
por injecção.

Comparando com os valores dos fluxos
mundiais do sector, os valores da Índia
são pequenos (ver figura 3). A Índia ocu-
pou em 2004 o 29º lugar como importador
e o lugar 42 como exportador. As origens
das importações de moldes para injecção
de plásticos e borracha foram essencial-
mente asiáticas: Coreia do Sul, Japão,
China e Taiwan representaram 69%, e
depois europeias (Itália, Alemanha e
Suiça, que representaram 15%). Portugal
foi em 2004 o 17º fornecedor da Índia. 

Os destinos das exportações indianas de
moldes do mesmo tipo mostram uma
grande pulverização, com a Nigéria em
primeiro lugar (11%), seguido pelo Japão
(10%), França (8%), Áustria (6%) e USA
(6%). Estes destinos significaram apenas
41% das exportações, o que mostra a dis-
persão dos destinos e a menor concen-
tração nos mercados mais desenvolvidos
e exigentes. 

Contrastando os valores do comércio
internacional da Índia com dados sugeri-
dos pela TAGMA, conclui-se que o merca-
do é essencialmente local e ainda muito
fechado.

Informações da TAGMA sugerem que
para certos tipos de moldes mais sofisti-
cados a procura é grande e está a cres-
cer, enquanto que a oferta local é muito
limitada. A TAGMA diz que a Índia apenas
produz moldes com uma força de fecho
até 1500 toneladas e que para moldes
desse tipo o nível de importação será de
40 a 45% e ainda que a procura é superior à oferta.

No caso de moldes de grande dimensão para a indústria
automóvel (bumpers, dashboards, paineis de instrumenta-
ção, grandes painéis laterais,...) o nível de importações será
de 80 a 90%. 

No caso de moldes ou ferramentas para estampagem e pren-
sagem, o nível de importação será de 25 a 30% para moldes
pequenos e médios (automóveis, duas rodas, electrodomés-

ticos), mas de 85 a 90% para peças grandes de veículos. No
caso de moldes para fundição injectada, as importações
representarão cerca de 50%.

Perspectiva
No entanto é patente o potencial existente para o futuro,
Algumas das empresas independentes visitadas começam a

equipar-se com máquinas e centros de
maquinação de alta velocidade, exibin-
do níveis crescentes de equipamentos
modernos. Com um espírito empreende-
dor bem diferente do modelo organiza-
cional de engenharia clássica dos gran-
des “toolroms” cativos e integrados (dos
conglomerados ou grupos industriais),
com uma mão-de-obra menos rígida e
mais flexível, estar-se-á a assistir a uma
multiplicação destas unidades e será de
esperar nos próximos anos que esse
movimento continue, promovendo uma
nova classe de empresas pequenas e
independentes. Estas unidades tendem
a ser utilizadores mais intensos de out-
sourcing (incluindo serviços de maqui-
nação especializados) e melhores utili-
zadores dos recursos de máquinas com
controlo numérico. Por outro lado a
multiplicidade de pequenas oficinas e
empresas parece ter uma estrutura de
“supply chain” suficiente para suportar
esta tipologia empresarial, pelo menos
nas três zonas urbanas visitadas
(Mumbay, Bangalore e Chennai),

Estas unidades tendem também a inte-
grar, de uma forma mais ou menos direc-
ta, operações de injecção e montagem
de peças, acabando por nalguns casos
adoptar um modelo de negócio de fabri-
cante independente para o mercado,
mas também com capacidade de forne-
cer alguns tipos especializados de peças
já injectadas (e eventualmente incluindo
alguma montagem).

Com um mercado interno a gerar uma
procura intensa de moldes e ferramen-
tas, as oportunidades para este tipo de
novos empreendedores, à partida
baseados em máquinas modernas e
menos dependentes da “legacy” das ope-
rações dos toolroms tradicionais, pode

vir em meia dúzia de anos a criar uma indústria local mais
competitiva do que a actual.

Algumas das unidades cativas integradas tendem agora a
expandir-se para fora das fronteiras internas dos grupos e
aparecer no mercado como operadores autónomos. As suas
competências especializadas nalguns casos poderão ajudar
nesse movimento, assim como os seus fortes recursos de
equipamentos modernos, mas provavelmente no futuro irão
encontrar dificuldades em competir com a nova geração de

Fig. 2: Evolução e estrutura do mercado indiano de
moldes e ferramentas especiais (2002 a 2005).
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fabricantes independentes e em ter níveis de produtividade
semelhantes, até porque herdam práticas e custos laborais
de outra ordem de grandeza.

Existem oportunidades para a indústria portu-
guesa?
O sector automóvel (incluindo componentes para veículos)
está em explosão na Índia, puxado pelo crescimento do mer-
cado interno e dinamizado pela entrada dos OEMs mais
importantes no mercado, agora muitas vezes independentes
de parcerias locais,
uma vez liberaliza-
das as politicas de
i n v e s t i m e n t o
estrangeiro. Nos
próximos anos
continuará um
boom de novos
modelos (utilitários
de passageiros em
especial) pelos
novos e antigos
operadores insta-
lados na Índia, com
p e r s o n a l i z a ç ã o
para as condições
do mercado e do
consumidor india-
no. Em simultâneo
a cadeia de forne-
cimentos ganhará
maior consistência
e dimensão e a exportação de componentes automóvel deve-
rá aumentar, ao mesmo tempo que se faz um upgrade dos
produtos (veículos) para standards de consumo mais exigen-
tes e condizentes com a procura
para exportação. 

Isso significa que os fornecedo-
res da indústria automóvel estão
eles próprios em upgrade e que
precisam de se aproximarem da
fronteira tecnológica, na qual
não tem experiência e da qual a
trajectória de desenvolvimento
da industria indiana os manteve
afastados nas ultimas décadas.

É aí que a experiência da indús-
tria portuguesa de moldes como
fornecedora perto da fronteira
tecnológica da indústria automó-
vel a nível mundial poderá cons-
tituir uma oportunidade interessante: não há muitos merca-
dos de grande dimensão com a indústria automóvel a crescer
a dois dígitos nos próximos anos (a alternativa – a China – é
de muito mais difícil acesso), onde as competências da indús-
tria portuguesa como fornecedora da indústria automóvel
possam encontrar a receptividade que potencialmente
encontra na Índia. Um responsável de compras da operação
indiana de um dos maiores “first tier” da indústria automóvel

manifestava a sua receptividade aos contactos com os fabri-
cantes portugueses de moldes comentando que “probably
you are in the right time”.

O que se encontrou permite desde já adiantar algumas pri-
meiras respostas:

- a Índia atravessa realmente um momento de grande desen-
volvimento, com expectativas de renascimento industrial
baseado nas competências de engenharia desenvolvidas nas
décadas anteriores;

- a Índia será mais
uma oportunidade
do que uma amea-
ça para as empre-
sas portuguesas de
moldes, e o mo-
mento parece ser
muito oportuno,
em especial asso-
ciado ao “boom” do
fabrico de novos
modelos de viatu-
ras na Índia, na se-
quência da entrada
dos grandes OEMs
e da emergência de
uma procura forte
local baseada na
nova classe média
indiana;

- a dinâmica é diri-
gida ao mercado

interno, e não para o mercado de exportação, e tudo indica
que essa trajectória continuará nos próximos anos, dada a
insuficiente oferta do sector e as expectativas de crescimen-

to industrial nos próximos anos,
gerador de grande procura de
moldes e ferramentas;

- o investimento estrangeiro não
se faz sentir nesta área (ao con-
trário da China) e de um modo
geral o que se encontrou foi o
interesse e a expectativa de
Portugal como fornecedor com-
petitivo de moldes grandes, com-
plexos, avançados. Ao contrário
do que se tem verificado nas visi-
tas à China, não se encontrou do
lado indiano qualquer expectati-
va relativamente a investimento
português na Índia. 

- a Índia continua no entanto a ser um pais difícil e comple-
xo para ocidentais, ainda muito marcado pelo aparelho de
controlo e regulamentação central, com uma legislação labo-
ral muito complicada e inflexível, e onde operar precisa de
competências locais – mas apesar disso parece mais acessí-
vel do que a China.

_____________________
* Universidade do Minho

Fig. 3: Comércio internacional de moldes industriais para metais, plásticos e outros materiais.

Fábrica de Moldes na Índia.


