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Resumo 

Este case foi elaborado com a finalidade de apresentar alguns problemas práticos relacionados ao 

dia-a-dia de empresas que atuam no comércio internacional. O foco tradicional de cursos de 

comércio internacional está voltado para a abertura de mercados. O case chama a atenção para 

outra faceta desta atividade que é a volatilidade dos mercados e a capacidade que as empresas 

precisam desenvolver para se adaptar às rápidas mudanças de rumo causadas por variáveis políticas, 

econômicas, sociais ou tecnológicas. 
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Every morning in Africa, a gazelle wakes up. It must run faster than the fastest lion 

or it will be killed.  Every morning in Africa, a lion wakes up. It knows it must 

outrun the slowest gazelle or it will starve to death.  It doesn’t matter if you are a 

lion or a gazelle.  When the sun comes up, you better be running.   

Anônimo  

 

 

Domenico passou pela cancela, estacionou o carro e apressou o passo em direção ao prédio da 

administração da fábrica. O céu acinzentado e a garoa fina refletiam o seu estado de espírito depois 

da ligação telefônica recebida durante o fim de semana. Desde que assumiu a presidência da fábrica 

há dois anos, eram comuns as interrupções nas horas de lazer com a família.  Normalmente eram 

assuntos rotineiros.  Mas desta vez era diferente.  As notícias recebidas de seu representante 

comercial de Miami tiraram o seu sono.  

 

Domenico seguiu apressadamente para a sala de reuniões onde todos os membros da diretoria já o 

aguardavam. Haviam recebido uma convocação para a reunião de emergência.  Quando entrou na 

sala, assumiu o seu lugar na cabeceira da mesa e depois de um rápido “bom dia” foi direto ao 

assunto:  

 

“Senhores, o problema é sério. Como vocês sabem 35 % da nossa produção está direcionada ao 

mercado internacional. Apesar de exportarmos para vários países, os Estados Unidos são nosso 

maior mercado. Nos últimos seis meses, as exportações para este país representaram 26% da nossa 

produção. Já tínhamos sido alertados pela holding de que estávamos colocando muitos ovos na 

mesma cesta. Se houvesse um problema cambial, poderíamos ter sérios prejuízos para cumprir os 

contratos de venda. Entretanto não podíamos imaginar um cenário como o atual.”  

 

 

A Cerâmica TXY 

A Cerâmica TXY iniciou suas atividades em 1974, no Estado de Minas Gerais, com a fabricação de 

lajotas cerâmicas para revestimento, como pisos e azulejos.  Aproveitando a disponibilidade de 

matéria-prima na região, um grupo empresarial nacional investiu pesadamente na instalação da 

fábrica e importou sofisticadas máquinas e equipamentos.  A produção começou com uma pequena 

variedade de tamanhos e cores.  Por conta da excelente qualidade, a marca se tornou conhecida em 

todo o país.   Quinze anos mais tarde, com a aquisição de modernos equipamentos, a fábrica 

expandiu sua linha de produtos para atender as demandas dos mercados internacionais. Em 2002, os 

produtos da TXY já estavam sendo exportados para 4 dos 5 continentes.   A linha de produtos já 

beirava a 1.300 diferentes opções de cores, tamanhos, padrões e texturas. 



 
Central de Cases ESPM 

 

 

 

A indústria cerâmica de revestimento requer um alto nível tecnológico.  A Itália e a Espanha são 

líderes mundiais na fabricação de equipamentos para a indústria e detêm as melhores tecnologias 

de fabricação.   A qualidade das cerâmicas italianas e espanholas é reconhecida mundialmente e 

dominam o segmento “Premium” em todos os países para onde são exportadas.  São produtos de 

altíssima qualidade, mas a produção é limitada. O maior produtor mundial deste produto, em 

volume, é o Brasil. 

 

 
Fonte: www.marzanotile.com  

 

 

Para produzir lajotas cerâmicas de alta qualidade se utiliza uma mistura de matérias–primas: 

argilas, quarto, caulim e feldspato.   Estas substâncias são encontradas em estado natural em várias 

regiões do Brasil. Entretanto, a pureza destes minerais determina a qualidade do produto final.  

 

As diferentes substâncias são misturadas em quantidades exatas e trituradas em grandes betoneiras 

até se tornarem uma massa plástica e uniforme, de cor marfim. 

Em seguida a massa é liofilizada (um processo que retira toda a umidade e transforma a massa em 

um pó fino – da mesma maneira que se produz leite em pó). Este produto segue por correias 

transportadoras para uma área da fábrica onde grandes prensas extrusoras transformam o pó em 

“biscoitos” - lajotas de diversos tamanhos que podem ser manuseados, mas que ainda tem pouca 

resistência.   
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Ceramic Tunnel Kiln - Forno para cerâmica – Fonte: www.allproducts.com 

 

 

No próximo passo, os “biscoitos” recebem na superfície, uma pintura à base de água e óxidos 

metálicos.   Estes óxidos depois de queimados nos fornos, determinam a cor, a textura e a 

resistência da superfície da lajota.    

 

Depois de pintados, os biscoitos seguem por correias transportadoras para os fornos alimentados à 

gás - túneis com 50 metros de comprimento.     As lajotas são transportadas em correia metálicas 

por dentro dos fornos e são “assadas” a temperaturas de 1.100 a 1.300 graus centígrados por 

aproximadamente 12 horas. 

 

As altas temperaturas vitrificam a argila e os óxidos metálicos, transformando o composto em um 

produto altamente resistente ao atrito, ao calor e ao ataque de ácidos.   

 

Na última etapa, as lajotas passam por um controle de qualidade em equipamentos ópticos, onde 

são medidas, classificadas, embaladas, despachadas e estão prontas para serem instaladas em 

cozinhas residenciais, salas de espera de aeroportos, fachadas de prédios etc. 

 

Uma característica desta indústria é a produção contínua, ou seja, os fornos queimam 24 horas por 

dia, 365 dias por ano.   Os grandes fornos podem levar até 8 dias para atingirem a temperatura ideal 

e não podem ser desligados.   A diferença de temperatura causada pelo esfriamento causa danos 

irreversíveis ao equipamento.  
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Fonte: www.yettons.co.uk  

 

A produção média mensal da Cerâmica TXY está na faixa de 1 milhão de metros quadrados.  Um 

projeto de expansão está sendo concluído.  Em 60 dias, os novos fornos estarão em condições de 

entrar em funcionamento e terão a possibilidade de dobrar a capacidade de produção para 2 

milhões de m2/mês. A nova área conhecida internamente como “Fábrica II” será inaugurada com os 

mais modernos equipamentos e tecnologias.    Uma parte substancial da produção da Fábrica II (um 

percentual ainda não quantificado) estará voltada à exportação. Inicialmente, planos estavam 

voltados à expansão do market share no mercado norte- americano. 

 

 

Fonte: www.yettons.co.uk  

 

 

O Problema 

O cenário que Domenico se referia durante a reunião, era uma decisão tomada pelo governo dos 

Estados Unidos na última sexta-feira.   Atendendo às reivindicações de produtores locais, o governo 

norte-americano optou por sobretaxar 26 itens da pauta de importações brasileiras – entre eles, os 

produtos cerâmicos destinados à construção civil. 
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Da noite para o dia, os preços DDP (Delivery Duty Paid) dos produtos TXY deixavam de ser 

competitivos no mercado norte-americano.   As simulações de preço feitas pelo escritório de Miami 

demonstravam que haveria necessidade de uma brutal redução nos preços FOB (Free on Board) para 

que os produtos chegassem ao mercado com um preço competitivo.   As margens de lucro cairiam 

tanto que não compensaria vender para este mercado. 

 

 

Fonte: www.harlequinn.org 

 

 

Nas primeiras horas do dia, o departamento de exportação já havia recebido o primeiro 

cancelamento de pedidos.  

 

Os produtos fabricados para o mercado norte-americano eram diferentes dos produtos vendidos no 

mercado nacional.  As cores e padrões que faziam sucesso nos Estados Unidos não eram os mesmos 

que faziam parte dos produtos de alto volume no mercado brasileiro, exceto quando eram 

especificados por alguns arquitetos vanguardistas para grandes projetos.    Historicamente, 

cerâmicas são muito utilizadas em climas temperados e quentes, especialmente em ambientes 

exteriores como pátios, piscinas e fechadas de prédios.   Em países de clima frio, as cerâmicas 

fabricadas pela TXY só podem ser usadas em ambientes internos.   O motivo é que algumas 

cerâmicas mesmo depois de instaladas no piso e nas paredes, absorvem um pequeno percentual de 

água – em torno de 2% do seu peso.  Quando a temperatura cai abaixo de zero grau centígrado, a 

cerâmica se quebra com a expansão do gelo. Esta característica técnica impõe algumas limitações 

na abertura de novos mercados.  
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A questão estava na mesa.   Os fabricantes de produtos cerâmicos brasileiros estavam se 

mobilizando para buscar uma saída política em Brasília, enquanto outro grupo contatava com 

advogados especialistas em Direito Internacional para analisar as suas chances junto à OMC 

(Organização Mundial do Comércio).   Os dois caminhos eram tortuosos e levariam muito tempo.   

Enquanto isto, o questionamento era:   

 

1. O que fazer com um estoque atual de 450.000m2 de produtos que deveriam ser comercializados 

futuramente nos Estados Unidos? 

 

2. Para onde direcionar a capacidade ociosa de 260.000m2 da fábrica I? 

 

3. O que fazer com a produção adicional que estará disponível em 60 dias quando a “Fabrica II” 

iniciar a produção? 
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