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INDÚSTRIA PERFIS

Introduçăo de

Este Perfil de Indústria é um de uma série que descreve industries. pequeno ou médio-de
tamanho brevemente O Perfis provęem informaçăo básica para começar plantas industriais
em naçőes em desenvolvimento. Especificamente, eles provęem descriçőes de planta gerais,
fatores financeiros, e técnicos para o deles/delas operaçăo, e fontes de informaçőes e
perícias. que é pretendida que A série é útil dentro determinando se as indústrias ou
descreveram autorizaçăo investigaçăo adicional reger fora ou para decida investment. que A
suposiçăo subjacente destes Perfis é que o indivíduo uso fazendo deles já tem um pouco de
conhecimento e experimenta em desenvolvimento industrial.

Dólar só săo listados valores por maquinaria e equipamento vale, e é principalmente
baseado em equipamento nos Estados Unidos. que O preço năo inclui remessa vale ou
impostos de importaçăo-exportaçăo, que deve ser considerada e grandemente variará de
país a country. Nenhum outro investimento săo incluídos custos (como valor de terra,
enquanto construindo aluguel, trabalhe, etc.) como esses preços também varie. Estes
artigos săo mencionados para proporcionar para o investidor uma lista de conferiçăo geral
de consideraçőes para montando um negócio.

IMPORTANT

Estes perfis năo deveriam ser substituídos para estudos de viabilidade. Before no que um
investimento é feito uma planta, um estudo de viabilidade deveria ser administrado. Isto pode
requerer qualificado econômico e expertise. criando O seguinte ilustra a gama de perguntas
para as quais respostas devem seja obtida:

* o que é a extensăo da demanda presente para o produto, e como é isto sendo agora
satisfez?

* Will que o preço calculado e qualidade do produto fazem isto competitivo?

* o que é o marketing e plano de distribuiçăo e a quem será o produto vendeu?
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* Como a planta será financiada?

* Tem um horário de tempo realístico para construçăo, equipamento, entrega, obtendo,
Materiais de e materiais, treinando de pessoal, e o tempo iniciante para a planta sido
desenvolvido?

* Como é precisada de materiais e materiais para ser obtida e maquinaria e Equipamento de
ser mantida e consertou?

* săo treinados pessoal disponível?

* Fazem transporte adequado, armazenamento, poder, comunicaçăo, combustível, água, e
que outras instalaçőes existem?

* que Que administraçăo controla para desígnio, produçăo, controle de qualidade, e outro
Foram incluídos fatores de ?

* Will o complemento de indústria ou interfere com planos de desenvolvimento para a área?

* que Que consideraçőes sociais, culturais, ambientais, e tecnológicas devem ser se dirigiu
relativo a fabrique e uso deste produto?

Informaçőes completamente documentadas que respondem a estes e muitas outras
perguntas deveriam ser determinada antes de proceder com implementaçăo de um projeto
industrial.

Equipamento Provedores, Criando Companhias,

 

Os serviços de engenheiros profissionais săo desejáveis no desígnio de plantas industriais
embora a planta proposta pode ser pequena. UM desígnio correto é um no que provę a
maior economia + investimento de fundos e estabelece a base de operaçăo na que será
muito lucrativa o começando e também será capaz de expansăo sem alteraçăo cara.

Podem ser achados engenheiros profissionais que especializam em desenho industrial está
se referindo o cartőes publicados em revistas de engenharia várias. Eles também podem ser
localizados pelo deles/delas organizaçőes nacionais.

Fabricantes de engenheiros de emprego de equipamento industriais familiar com o desígnio
e instalaçăo dos produtos especializados deles/delas. Estes fabricantes estăo normalmente
dispostos para dar previdente clientes o benefício de conselho técnico por esses
engenheiros determinando a convenięncia do deles/delas equipamento em qualquer
propôs projeto.

VITA

Voluntários em Ajuda Técnica (VITA) é um privado, non-lucro, organizaçăo voluntária, se
ocupada de desenvolvimento internacional. Por suas atividades variadas e serviços, VITA
nutre auto-suficięncia promovendo productivity. Supported econômico aumentado por uma
lista voluntária de mais de 5,000 peritos em uma variedade larga de campos, VITA pode
prover qualidade alta técnico informaçăo para requesters. Esta informaçăo crescentemente
é carregada por barato avançado tecnologias de comunicaçăo, incluindo rádio de pacote
terrestre e baixo-terra-orbiting satélite. VITA também implementa ambos longo - e projetos a
curto prazo para promover desenvolvimento de empreendimento e transfira tecnologia.
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PAINT QUE FABRICA

By: Philip Heiberger preparado By: Patrick Raney revisado

DESCRIÇĂO

O Produto

Pintura é uma suspensăo fluida de finamente pigmentos de chăo dentro um resinoso líquido
conhecido como o " veículo ". Quando aplicado a uma superfície como um filme líquido
magro, muda a um sólido. Pintura de é usada dentro todos os países para decorar e
proteger superfícies.

Os muitos tipos de pintura podem ser classificados de acordo com uso: săo usadas pinturas
comércio-de vendas para pintar casas; comercial ou manutençăo pinturas săo usadas para
edifícios de pintura e navios; e pinturas industriais săo usadas em maquinaria, bens
fabricados, e automóveis.

A Facilidade

Este Perfil descreve uma planta pequena que servirá necessidades locais, principalmente no
setor comércio-de vendas. Sua produçăo pode exceder 4,000 litros por semana (L/wk) . Por
razőes econômicas, pelo menos parte de sua produçăo total pode ter sido importada a
granel, e entăo testou, modificada, e repackaged para o mercado local.

Pintura é feita em grupos porque a variedade enorme de usos e variaçăo em matérias-primas
requer ajustes de suas propriedades. O tipo de planta varia um pouco de acordo com os
tipos e quantias de pintura ser feita e se o processo começa com cru ou parcialmente
processou materiais.

AVALIAÇĂO GERAL

Muitas pessoas trabalham em algum aspecto do negócio de pintura; por exemplo,
distribuiçăo, aplicaçăo, ou marketing. que Alguns deles podem reconheça que o tempo está
maduro para começar pintura local fabrique. Operando uma fábrica de pintura năo precisa
de capital grande investimento, mas é tecnicamente complexo e tem que levar em conta as
necessidades especiais do mercado local. Moreover, sucesso requer planejamento
cuidadoso e crescimento deliberado. que UM negócio novo deve adquira os serviços de um
consultor experiente.

Perspectiva

A indústria de pintura do mundo opera a um nível anual de US$20,000 milhăo (calculou
1989 custos) com um anuário, real aumento de tręs percent. Rates de uso depende de um
país geografia, desenvolvimento industrial, e a renda estruturam de + population. Lacking
informaçăo específica sobre estes fatores, um estimativa áspera de uso comércio-de vendas
anual é 400,000 L por milhőes population. Do mercado total, pinturas comércio-de vendas
fazem para cima aproximadamente 40 por cento, manutençăo pinta 20 por cento, e pinturas
industriais 40 por cento.

Habitante fabrica deveria ser considerada quando os custos de importar + produto acabado
fica muito alto. Governo política pode encoraje o habitante fabrique. para ajudar decidem o
melhor momento para comece em um país onde custos de măo-de-obra săo relativamente
baixos, estimativa, que a metade do custo de materiais importados está devido a trabalho
alto custos nos países industriais.
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Ao começo, um plano empresarial deveria ser preparado juntamente pelo empresários
locais, autoridades de governo apropriadas, e o consultant. inclui níveis de produçăo, um
desenvolvente cronometre mesa, e desenvolvimento simultâneo de perícias técnicas e
conhecimento de mercado.

Os padrőes para terminou normalmente pinte é estabelecido pelo customers. Eles
relacionam colorir, viscosidade, composiçăo e por cento de sólidos, lustre, e assim por
diante. Tolerâncias de para variaçăo de produto é relativamente largo em produtos
comércio-de vendas: um fora-cor pintura de casa branca pode ser aceitável. Mas tolerâncias
industriais é narrower: um ligeiramente fora-cor que pintura automóvel será inaceitável.

Embora tamanho de planta, deve ser testada cada pintura e deve ser autorizada pelo
fabricante conhecer as especificaçőes estabelecidas pelo + provedor e as matérias-primas
de customer. nunca săo uniformes, o processo de dispersar os pigmentos no veículo é
freqüentemente incerto e cor emparelhar é irregular. Para tal argumenta todo grupo de
pintura, se importou ou localmente fabricou, necessidades ser testada e aprovou, ou
modificou para satisfazer para padrőes estabelecidos. Controle de qualidade inadequado
ou ineficiente pode conduzir fracasso empresarial.

Flexibilidade de Equipamento industrial

Tanques, misturador, dispersăo moe e bombas existem em variedade grande. As
justificaçőes habituais para equipamento dedicado, caro é reduzir custos de măo-de-obra e
conhecer produçăo nivela, fatores isso é de relativamente baixa importância em muitos
países.

Cada companhia deveria comprar prontamente e economicamente disponível equipamento
e entăo opera isto tăo habilmente quanto possible. Dentro decisőes fazendo em flexibilidade
de equipamento, o gerente técnico objetos pegados em conta as propriedades de materiais
de construçăo como bem como fogo e perigos de segurança.

Base de conhecimento

Normalmente săo precisados tręs tipos de peritos começar uma fábrica de pintura. O
empresário que deve ser identificado primeiro tem acesso para capital, sabe o ambiente
empresarial, é influente dentro governo circula, e está entusiasticamente comprometido. As
vendas gerente deve capably administram contabilidade de custos, enquanto
comercializando, e distribution. O gerente técnico que deveria ser um experiente,
engenheiro tecnicamente-treinado ou químico, administra o comprando, como também
laboratório e operaçőes industriais. Comprar é uma funçăo técnica porque substituiçőes
săo freqüentemente feita, e entrega e horários industriais requerem coordenaçăo.

Controle de qualidade

Toda fábrica exige para um laboratório testar ambos entrante cru materiais e produtos
acabados de partida. pelo que deve ser provido de pessoal pessoas que podem usar
equipamento de prova (por exemplo, viscometers, equilíbrios, colorímetro, calculadoras) e
instalaçőes de aplicaçăo (armas de spray, barracas de spray, imergem tanques, escovas) e
interpreta o results. Esta fase do negócio năo pode ser ignorada ou pode ser negligenciada.

Constrangimentos e Limitaçőes

Datas de entrega prometidas de materiais freqüentemente săo Materiais de unmet.

isso é recebida pode estar fora especificaçőes, com substituiçăo, ambos caro e tempo
consumindo. para ajudar evitam estas decepçőes, + provedor, o fabricante de pintura, e o
cliente tenha que trabalhar Substituiçőes de together. ŕs vezes podem ser concordadas em
se a companhia pode desenvolver um produto alternativo ou método de aplicaçăo
entendendo a cięncia atrás da tecnologia.
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ASPECTOS DE MERCADO

Usuários

Pintura é um artigo de luxo que tem os usuários críticos com exigęncias isso difere de lugar
para colocar. Em países onde custos de măo-de-obra é produtos altos, comércio-de vendas
tęm que ter as propriedades de fácil escovando, escondendo alto, e durabilidade extrema.
Elsewhere, cor, e aparecimento é os critérios principais. seria muito caro para duplique as
propriedades primeiro-nomeadas onde custo de măo-de-obra năo é um factor. crítico além
disso, devem ser formuladas pinturas para habitante clima de conditions:, preferęncias de
cor, materiais e trabalho disponibilidade.

Manutençăo e fim marinhos tęm que satisfazer para padrőes internacionais. Alguns
empresas multinacionais os distribuem ao longo do world. que săo projetados fim
Industriais para usos de fim específicos. Os usuários tęm equipamento de aplicaçăo
moderno e pintar é um parte integrante do processo industrial. mais industrial săo
importados fim, mas uma companhia de pintura local que adquiriu mercado e experięncia
técnica podem considerar fabricaçăo industrial fim para determinadas especificaçőes.

Provedores

Raramente săo fabricadas matérias-primas em países de nonindustrial porque o fabrique de
pigmentos, solventes, e resinas requerem operaçőes complexas, capital-intensivas. Thus, é
mais mais freqüentemente os produtores químicos grandes, multinacionais que vendem
estes materiais para pintar os fabricantes. Alguns intermediários (legume óleos, verniz,
alkyds, polyvinylacetate (PVA) emulsőes) pode ser feita em Aditivo de plants. menores é
usado em quantias pequenas, mas eles săo proprietário e săo comprados dos fabricantes.
Provedores de cru-material săo uma fonte importante de informaçăo. Eles provęem fórmulas
e ajuda técnica no uso de + products. deles/delas mesmo assim, produtos reivindicaram ser
" fáceis usar " (por exemplo, emulsőes de PVA) pode ser abusada.

Companhias multinacionais distribuem os produtos deles/delas amplamente e tęm agentes
em muitos countries. sempre é melhor para trabalhar com o agents. local Porque
empacotando e transporte é custo principal fatores, é aconselhável para comprar de
companhias localizou de forma que eles podem transportar em cima de distâncias curtas.

Sales Channels e Métodos

Comércio-de vendas pinte saídas podem ser as comerciantes independentes ou companhia-
controlado shops. Sales encana assim deve ser selecionada com mercado adequado
knowledge. pelo que podem ser promovidos produtos Novos rádio, TELEVISĂO, anúncios
de jornal, ofertas especiais, ou localmente means. apropriado que deveriam ser chegados os
contratantes De pintura diretamente. É necessário fazer parte da rede empresarial local
adquirir os melhores resultados.

Vendas de manutençăo-pintura normalmente começam com contacts. social Quando a
acordo foi chegado, as pessoas técnicas de ambos o provedor e o cliente junto tipo fora
detalhes e inicia um desenvolvimento e testando programa. para o que A companhia de
pintura pode precisar importaçăo ou autoriza o produto até um volume ou nível de
habilidade é alcançada para justificar o habitante fabrique.

No mercado industrial, a pessoa se trata diretamente de executivos fundamentais da
facilidade industrial. contatos Informais ajudam freqüentemente chave pessoas do país ou
regiăo para ganhar confiança nos empresários esforços industriais, assim vendas
crescentes.

Extensăo geográfica de Mercado
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Sales pode ser limitado para um país, uma regiăo ou uma cidade grande isso é uma
populaçăo e um centro industrial. Se há mais de uma cidade, cada pode requerer
aproximaçőes de marketing diferentes. Por exemplo, pinturas para áreas litorais diferem de
pinturas usaram a altitudes altas. Satélite de planta ou armazéns locais possa ser
aconselhável, enquanto dependendo de condiçőes de trabalho.

Competiçăo

Pinturas comércio-de vendas importadas ou localmente repackaged, importou, tamanho
pinturas podem competir com produtos localmente fabricados. Multinacional de

empresas podem estabelecer subsidiárias locais, enquanto os oferecendo um fonte
garantida de matérias-primas e auxilio técnico competente. As forças deles/delas săo
uniformidade e confiança, mas năo versatility. os empresários Locais tęm as vantagens de
habitante contatos, mais baixos custos de măo-de-obra, e um entendendo mais íntimo de
needs. local está na área comércio-de vendas que os fabricantes locais tenha a melhor
chance para conhecer competiçăo estrangeira.

Capacidade de mercado

Em muitos países só alguns pessoas podem dispor casas de paintable e compra fabricou
bens. However, porque quase tudo governos buscam melhorar o general padrőes vivos,
pintura, fabrique é uma indústria de crescimento potencial. Como um exemplo, o + plano de
negócio de fábrica pode assumir (dos melhores dados disponíveis) que dois por cento da
populaçăo săo os consumidores de pintura e isso em cinco anos outros dois por cento se
tornarăo os usuários; assim uso dobre em cinco anos.

PRODUÇĂO E EXIGĘNCIAS DE PLANTA
___________________________________________________________________

Infra-estrutura, Utilidades,

Land (área grande para permitir crescimento) Edifícios de (escritório, armazém, laboratório,
etc.) Acesso de para transporte Water Power (deveria permitir expansăo décupla)

--------------------------------------------------------------------

Equipamento principal e Maquinaria

Ferramentas de & maquinaria aceram tanques ou tambores (200-L) 1 tanque misturando
(400-L) 1 tanque misturando (1,200-L) misturador portáteis (vários) 1 misturador de remo
grande 1 moinho de seixo (aproximadamente 1,200-L capacidade) 1 moinho de areia
(aproximadamente 120-L/h capacidade) 1 moinho de 3-rolo pequeno várias bombas filtram
imprensa ou filtro centrífugo caminhőes de lift estar de pé-por gerador elétrico
Armazenamento de abastece e enchendo linha escala de tamanhos diferentes

Support equipamento e partes materiais de pronto socorro equipamento fogo-lutador
roupa protetora

Resumo de custo

Plant equipamento. . . . . . . . . . $30,000 Shop equipment. . . . . . . . . . 10,000 Fire e equipamento
de segurança. . . . . 5,000 Laboratório materiais. . . . . . . . 10,000

. . . mais terra, edifícios, mobília de escritório e provę, miscellaneous. Cost determinável.

--------------------------------------------------------- Estes custos săo diretrizes conservadoras
expressadas em 1989 EUA dollars. que estimativas mais precisas requerem para
conhecimento de disponibilidade local e mercado variables. pelo que o governo Local pode
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ajudar terra grátis provendo, alívio de imposto temporário, capital de risco, etc. Licensors
pode prover ajuda técnica e internacional agęncias podem prover ajuda financeira. Ajuda
de de tudo fontes deveriam ser consideradas no plano empresarial.

Materiais e Materiais

Matérias-primas de (selecionou de acordo com tipo de pintura): Pigmentos de

Solventes de

resina Óleos vegetais de

enverniza ALKYDS DE

Polyvinylacetate de (PVA) emulsőes Aditivo de

Recipientes de . Se eles năo estăo localmente disponíveis, estimativa, $10,000 a $50,000
para uma provisăo de seis-męs.

----------------------------------------------------------------

Trabalho

Skilled: dispersăo capatazes colorem shaders armazém supervisor, principal qualidade-
controle o provador pintam os capatazes industriais recheio-linha capatazes + mecânico
principal + eletricista principal Bibliotecário de (mantenha registros técnicos e organize
literatura arquiva) despedem o chefe + técnico de pronto socorro

Semi-skilled: dispersăo operadores os capatazes de troca assistentes cozinham (se uma
cozinha é requerida)

Unskilled: Misturador de

Enchedor de

WAREHOUSEMEN DE

que limpa o pessoal Carregadores de

Empregadas de

os ajudantes de kitchen (se preciso for)

PROCESSE DESCRIÇĂO

Para plantas grandes e pequenas fabricam os passos principais em pintura é como segue:

<FIGURA;>

Misturando e dispersăo.

Normalmente săo acrescentados pigmentos ao veículo misturando os ingredientes em uma
pasta mixer. no que A pasta que é formada consiste agregados pobremente misturados de
pigmento e veículo; esta pasta é trazida a uma delicadeza especificada e uniformidade
usando um apropriado mill. " Grinding " ou tosquiando molha o pigmento individual
partículas com o veículo líquido e mais adiante reduz o tamanho dos agregados de
pigmento. Para emulsăo pinta, como o PVA, os pigmentos devem ser dispersados
separadamente em uma mistura de os agentes superfície-ativos e gomas hidrófilas.

Emagrecendo abaixo e ajustando.
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A pasta normalmente é misturada mais adiante com veículo, secadores, fungicidas, e outro
additives. que é tingido entăo com colorido dispersőes para emparelhar um padrăo de cor
desejado.

Testando.

A pintura é testada contra padrőes para cor, aplicaçăo, propriedades, e outras
características. é ajustado para se encontrar entăo especificaçőes de acordo e libertou por
comercializar.

Filtraçăo e empacotando.

Filtraçăo é executada freqüentemente na hora de empacotar para remover caroços do
produto.

Transportando.

REFERĘNCIAS

Manuais técnicos

As referęncias mais importantes e úteis săo as publicaçőes de os provedores de cru-
materiais.

Periódicos

Infelizmente, nenhum diário ou textos especificamente servem as necessidades de countries.
However em desenvolvimento, um tecnicamente treinou e pessoa experiente pode usar as
bibliotecas e centros de informaçăo disponível em muitas embaixadas e missőes de
comércio, e em habitante universidades e centros técnicos.

Associaçőes de comércio

Países industriais normalmente tęm específico técnico e comércio associaçőes projetaram
para ajudar negócios locais. para ganhar acesso para estas fontes, consulte o Aconselhador
Econômico prendido o embaixada ou missăo de comércio do país de interesse. Um exemplo
de tal uma associaçăo é os Sócios de Pesquisa de Pintura (PRA), Waldegrave Estrada,
Teddington, Middlesex TW11 B6D, Reino Unido. Isto organizaçăo provę serviços de
informaçăo em inglęs para uma taxa.

Provedores de equipamento

Para operaçőes de carcereiro ou para equipamento novo, há muitos companies. excelente
Muitos destes tęm agentes locais quem devem seja interviewed. However, é mais habitual
para uma companhia começando comprar usado ou localmente fabricou equipamento. que
é assumido que o empresário da companhia nova conhece estes recursos. Se năo, ele pode
desejar buscar uma aventura cooperativa com um sócio experiente em um país industrial.
Para mais adiante orientaçăo neste assunto, consulte o Adido Econômico de um país de
comércio favorecido.

Consultores

Porque o negócio de pintura é técnico, todo passo deve ser constantemente monitorada
por técnicos bem treinados. Thus, é imperativo que o empresário tem acesso constante para
um experimentada, pessoa tecnicamente treinada que deveria ser o técnico director. Even
com tais perícias, o empresário deve tenha o auxilio de um consultor experiente.

Recursos de VITA

VITA tem vários documentos em procedimento de arquivo com industrial processos.
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VITA Venture Serviços

VITA Venture Serviços, uma subsidiária de VITA, provęem comercial serviços para
desenvolvimento industrial. que Este taxa-para-serviço inclui a tecnologia de following: e
informaçăo financeira, ajuda técnica, marketing, e empreendimentos conjuntos. Para
informaçăo, contate VITA.
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