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Segundo dados da ABINFER (2016), a China é

responsável por abastecer mais de 30% do mercado

mundial com produtos de ferramentarias, enquanto o

Brasil representa apenas 0,4% deste mercado...

Pior ainda...

No mercado nacional, cerca de 50% dos ferramentais

em geral e 100% dos moldes de peças grandes e de

superfície classe A são importados!!!

Como mudamos isso e tornamos o setor uma referência

mundial em tecnologia, produção e qualidade?

COM CAPACITAÇÃO!

As ferramentarias brasileiras no mercado mundial

China
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EUA
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Japão
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BRASIL REPRESENTA APENAS 0.4% 
DO ABASTECIMENTO GLOBAL DE 
FERRAMENTAIS 



Alumínio: material do futuro (e do presente)!

Fonte: Laurent B. Chappuis - Material Specifications & Recycling 

for the 2015 Ford F-150

about:blank


Alumínio: material do futuro (e do presente)!
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Aumentam as vendas da F-150 por 
ano nos EUA

Fonte: https://www.goodcarbadcar.net/ford-f-series-sales-figures/

about:blank


Vantagens do alumínio

Fonte: Aluminum as an Alternative material in Automotive BIW. (linkedin.com)

O material estrutural para o

setor automotivo precisa

atender a três requisitos:

➢ Resistência

➢ Durabilidade e conforto

➢ Rigidez

Strength
• Crashworthiness

• Load caring

Service life & 

comfort
• Vibration

• Corrosion

Stiffness
• Dent resistance

• Bending

• Torsion

https://www.linkedin.com/pulse/aluminum-alternative-material-automotive-biw-saravana-kumar-arumugam/


Vantagens do alumínio

Fonte: Aluminum as an Alternative material in Automotive BIW. (linkedin.com)

O material estrutural para o

setor automotivo precisa

atender a três requisitos:

Rigidez

Como o alumínio pesa 

1/3 do aço, há 50% 

de  redução no peso!

0.6 mm de aço

=

0.9 mm de alumínio

Strength
• Crashworthiness

• Load caring

Service life & 

comfort
• Vibration

• Corrosion

Stiffness
• Dent resistance

• Bending

• Torsion

about:blank


Service life & 

comfort
• Vibration

• Corrosion

Stiffness
• Dent resistance

• Bending

• Torsion

Vantagens do alumínio

O material estrutural para o

setor automotivo precisa

atender a três requisitos:

Resistência

Menor esforço na 

conformação!

Endurecimento por 

tratamento térmico 

posterior

Strength
• Crashworthiness

• Load caring



Desafios

Springback

Distorções após TT

Strength
• Crashworthiness

• Load caring
Stiffness

• Dent resistance

• Bending

• Torsion

Service life & 

comfort
• Vibration

• Corrosion

Defeitos cosméticos



Experiência do CCM-ITA

DEMESTAA MISCAE

atuará em

todas as fases de desenvolvimento

do ferramental, se beneficiando da

experiência do CCM-ITA conquistada

ao longo dos projetos DEMESTAA

e MISCAE!

DESCAALO projeto

DEMESTAA

MISCAE



Frentes de trabalho

Consolidar e difundir conhecimentos e competências 

(já existentes no exterior!) referentes à fabricação de 

matrizes de estampagem de alumínio

Caracterização e 

seleção da matéria-

prima a ser estampada 

Análise de novos 

gargalos

Fabricação de um 

demonstrador em escala 

real e produção de um 

lote piloto

Modelamento, 

projeto e otimização
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Frentes de trabalho

Consolidar e difundir conhecimentos e competências 

(já existentes no exterior!) referentes à fabricação de 

matrizes de estampagem de alumínio

Caracterização e 

seleção da matéria-

prima da ferramenta e 

do blanck

Análise de novos 

gargalos

Fabricação de um 

demonstrador em escala 

real e produção de um 

lote piloto

Modelamento, 

projeto e otimização

Empresas de simulação

Fornecedoras de matéria-prima

Ferramentarias

Montadoras e sistemistas



Contatos:

Kahl Zilnyk 

zilnyk@ita.br

Kahl.zilnyk@gp.ita.br

www.ccm.ita.br
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