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INFORMATIVO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE RECICLÁVEIS

A sucata metálica, seja de ferro, 
aço ou de não ferrosos, é uma 
das principais matérias-primas 
da indústria de fundição.

Nesta edição, 
entrevista com 
o Presidente da 
ABIFA - Associação 
Brasileira de 
Fundição, 
Afonso Gonzaga.



Entrevista

O senhor poderia iniciar fazendo uma breve explanação 
sobre a ABIFA - Associação Brasileira de Fundição e o 
SIFESP - Sindicato da Indústria da Fundição no Estado 
de São Paulo?

A ABIFA, com seus 47 anos, e o Sindicato, com 75 anos, 
são manifestações de prossionais de Fundição para 
criar um segmento da economia especíco voltado para 
esta atividade, abordando aspectos comerciais, técnicos 
e institucionais, visando se posicionar e representar os 
interesses da indústria de fundição no País, perante o 
mercado interno, externo e demais instituições públicas, 
privadas, nacionais e internacionais.   

Como vem sendo o desempenho do setor e quais as pers-
pectivas de demanda de fundidos ante o atual cenário 
econômico?

Nós não somos exceção à economia como um todo, que 
vem sofrendo com uma crise que se agravou e persistiu 
nos últimos três anos. No momento, em nossa opi-
nião, temos uma certa estabilização em nível muito 
baixo, mas com possível início de recuperação na 
sequência.     

No primeiro semestre de 2016, quais aspectos tiveram 
impactos no setor de fundição?

Mesmo com a indústria automotiva, nosso maior cliente, 
em crise, percebemos uma desaceleração na queda 
observada nos últimos anos. Com isto, notamos alguns 

investimentos congelados no passado sendo discutidos 
novamente.  

O que diculta o desenvolvimento e o alcance de maior 
competitividade das fundições? Que providências pode-
riam cooperar para a solução desses gargalos?

Diculdades que atingem a indústria em geral, chama-
das de “Custo Brasil”, excesso de burocracia, logística 
decitária, instabilidade econômica e do câmbio e uma 
disputa mundial por redução de preços nas peças fundi-
das. Estes são alguns itens que comprometem o desen-
volvimento e a competitividade da nossa indústria. As 
providências, no primeiro momento, seriam governa-
mentais e a ABIFA vem buscando apoio dos órgãos da 
esfera superior e, ao mesmo tempo, auxiliando todas as 
ações que minimizem o quadro atual. 

Há estatísticas dimensionando a produção mundial e 
brasileira de fundidos, capacidade instalada, balança 
comercial e consumo de sucatas de ferro e aço, ferro 
gusa, ferro ligas, alumínio...?

São poucas as estatísticas em nível mundial, mas o Bra-
sil é o 7º maior produtor de fundidos, no ranking mundial 
divulgado pela revista da AFS (American Foundry Society) 
Modern Casting. A base desta pesquisa é o ano de 2014. 
Ela é feita por tipo de metal e os fundidos de ferro repre-
sentam acima de 80% no volume avaliado. 

Como está segmentado o consumo brasileiro das fun-
dições?

O segmento que tem o maior peso nas vendas setoriais é o 
automotivo, com uma participação de cerca de 58%, 
seguido pela indústria de máquinas, com 16%.

Descreva a importância da atividade econômica do 
Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Metálicas 
para o setor de fundição?

A sucata metálica, seja de ferro, aço ou de não ferrosos, é 
uma das principais matérias-primas da indústria de 
fundição. Este importante segmento da economia é res-
ponsável pela coleta, seleção e processamento da sucata 
mais adequada às necessidades da Fundição. 

(*) Afonso Gonzaga  

(*) Afonso Gonzaga, empresário do setor de Fundição há 35 anos, é Administrador de Empresas, Especialista em gestão estratégica para 
dirigentes empresariais pelo INSEAD (Instituto Europeu de Administração de Negócios), em Fontainebleau, na França. Diretor 
Administrativo/Financeiro da Cofercoq Ltda, Presidente do Sindicato da Indústria da Fundição no Estado de Minas Gerais, Presidente da 
FIEMG - Regional Centro Oeste, vice-presidente da ABIFA há 20 anos. Larga experiência internacional, visitando 52 países, focando ações 
estratégicas no mercado. 17 missões empresariais na China, com visitas técnicas explorando os avanços tecnológicos e de gestão. Atuante no 
associativismo desde 1982, ao longo de sua vida empresarial, vem criando ações de fortalecimento da indústria e de seus gestores, 
proporcionando oportunidades de melhorias em gestão de pessoas e empresariais.
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Sendo contínua a busca pela satisfação e excelência no 
atendimento à indústria de fundição, teria alguma 
sugestão de trabalho técnico a ser desenvolvido pela 
ABIFA, INESFA, SINDINESFA e demais órgãos de classe 
que integram a cadeia produtiva?

Estamos organizando um fórum que acontecerá ainda 
neste ano, envolvendo o INESFA, SINDINESFA e o IABr – 
Instituto Aço Brasil, para discutir especicações, exigên-
cias e a evolução técnica da sucata utilizada pela fundi-
ção e siderurgia. Este evento ainda está na fase de deni-
ções, que serão nalizadas e divulgadas no curto prazo.  

O presidente do INESFA, Marcos Sampaio da Fonseca, ocupou 
assento na mesa redonda da ABLP - Associação Brasileira de 
Resíduos Sólidos e Limpeza Pública e ECOBRASIL, dia 13 de julho 
de 2016, para debater o tema “Balanço e Perspectivas - A Visão e a 
Expectativa dos Diversos Setores do Mercado de Resíduos Sóli-
dos”, no São Paulo Expo. 

O INESFA e o SINDINESFA marcaram presença com estande na 
EXPOSUCATA, de 13 a 15 de setembro de 2016, no Expo 
Exhibition & Convention Center, São Paulo - SP; participaram 
também do 3º Encontro Nacional de Aparistas, sobre o tema 
“Reciclagem de Papel e Papelão: Grandes Mudanças, Novos 
Caminhos”, dia 14 de setembro, na sede da FECOMÉRCIO - SP. 
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Entrevista

Complemente este artigo com outras informações que 
também entenda relevantes?

Existem alguns setores da economia que, por desconhe-
cimento de parte da sociedade, são colocados em segun-
do plano. É um pensamento errado rotular atividades 
como de menor importância, considerando que todas 
são essenciais para uma evolução perfeita da cadeia 
produtiva.

Nós entendemos que a atividade do comércio e processa-
mento da sucata tem um importante papel dentro dos 
conceitos de sustentabilidade empresarial. 

Está tramitando na Câmara dos Deputados o 
Projeto de Lei nº 6167/2016, de autoria do 
deputado federal Nelson Padovani, que propõe 
reduzir  em 60% o Imposto de Produtos 
Industrializados sobre veículos automotores novos, 
adquiridos em troca de usados com mais de 17 anos 
de registro.

Eventos Coluna Jurídica

Convenção Coletiva de Trabalho

Campanha para Ingresso de Associados
Pro Magno Expo - São Paulo - Brasil

22 - 24 novembro 2016

O INESFA e o SINDINESFA lançaram campanha para ingresso 
de novos associados, com critério predenido de valores da 
contribuição mensal associativa, o que viabilizará a adesão de 
todo o empresariado.
Convidamos as empresas do segmento de mercado do Comércio 
Atacadista de Resíduos e Sucatas Metálicas, fabricantes de 
máquinas e fornecedores de equipamentos de uso do setor a 
se  liar.
Informe-se na secretaria, da entidade, teremos imensa sa-
tisfação em atendê-lo (a). 
Telefone: (11) 3251.0277 ou e-mail: elias@sindinesfa.org.br

Já disponibilizamos em nosso site as Con-
venções Coletivas de Trabalho, período 2016-
2017, da atividade econômica do Comércio Ata-
cadista  de Resíduos e Sucatas Metálicas:
www.sindinesfa.org.br




