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Sobre a formação da  
Belgo Bekaert Arames:

ArcelorMittal

N. V. Bekaert

55%

45%

Usina de João Monlevade/MG reconhecida 
mundialmente pela qualidade

Líder mundial em tecnologia em arames

MAIOR PRODUTOR  
DE AÇO DO MUNDO

MAIOR PRODUTOR DE 
ARAMES DO MUNDO
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SINTERIZAÇÃO  
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Fluxo de produção do aço Fluxo de laminação
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Influência das variáveis de trefilação 
na conformação das molas

Fluxo de produção do arame

FIO-MÁQUINA

TREFILAÇÃO

TRATAMENTO 
TÉRMICO

INSPEÇÃO DE 
QUALIDADE

DECAPAGEM

EXPEDIÇÃO

01

04

02

05

03

06

As principais variáveis no processo de trefilação que influenciam na conformação das molas são: 
tensões residuais do encruamento a frio, variações dentro limites de tolerância para aço, bitola,
LR, Torção, Cast e Hélix – Norma ABNT�  

O QUE É TREFILAR?
É submeter o fio-máquina a uma 
deformação a frio, através do 
“estiramento” do aço� Os fios são 
forçados a passar através de várias 
fieiras, cujo diâmetro de entrada 
(em cada fieira) é maior que o 
diâmetro de saída� O resultado é 
uma deformação microestrutural, 
com alongamentos dos grãos 
paralelamente ao esforço de tração�

ASSIM, OBTÉM-SE FIOS, BARRAS OU TUBOS DE 

DIMENSÕES COM ACABAMENTO SUPERFICIAL 

E PROPRIEDADES MECÂNICAS CONTROLADAS�
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Inspeção de qualidade

Ensaios físicos

Qualidade do arame

Laboratórios: ensaios de tração, torção, medição de diâmetro, enrolamento 
sobre o próprio diâmetro�

Os arames para esta aplicação cumprem às exigências 
da ABNT e a customização dos clientes� Com as 
informações da etiqueta, é possível fazer toda a 
rastreabilidade de cada volume produzido, que possui 
rígido controle de qualidade durante a produção�
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Aspectos técnicos e comerciais
COLCHÕES DE MOLA

Qualidade das molas Bonnel

Qualidade Molas Bonnel

Ensaio deformação de molas: comprimir totalmente as molas por mais de 3 vezes 
e medir a deformação após o ensaio� O esperado é que elas deformem no máximo 
10% do seu comprimento original, conforme abaixo:

Medidas Padrão (mm)

Tipo Cod. A B C D E Peso (g)

1 40469952 - MTS 85 80 52 130 120 28

2 40469953 - MTS 90 87 45 150 140 33

3 40469954 - MTS 87 80 52 170 160 34

Em volumes físicos (%) 40455350 - MTO ? ? ? ? ? ?

Conforto e qualidade
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CONFORMAÇÃO X DEFORMAÇÃO

Do comportamento das molas

Análise das forças e 
tensões aplicadas

Nos dois casos (colchão duro ou mole), há maior 
risco de fratura dúctil por fadiga antes de se 
atingir o tempo de ciclo desejável para o conjunto�

Efeitos que podem ser constatados 
empiricamente submetendo-se os molejos 
ou colchões ortopédicos a ensaios de ciclo 
(rolamento/compressão/deformação)�

Mais que um cliente, PARCEIRO Belgo Bekaert 
Arames no segmento de Colchões de Mola
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História do colchão de molas

Participação do colchão de molas 
no Brasil e no mundo (média)

EUA MÉXICO

85% 70%

EUROPA AMÉRICA  
LATINA

BRASIL

55% 40%70%

Estima-se que o primeiro 
colchão foi desenvolvido pelos 

romanos, feito de palha, pelo 
animal, algodão e lã�

A primeira cama foi 
desenvolvida no século XVI, 
com o colchão sobre uma 
treliça de cordas fixas�

A estrutura de molas 
foi inventada em 1865 
por Herinch Westphal, 
na Alemanha, onde foi 
patenteada�

No Brasil, a primeira fábrica 
de molejo foi a Indústria 
Raphael Musetti, fundada em 
1936, com a marca Epeda� A 
segunda foi a extinta Probel, 
fundada em 1940�

Obs: percentuais aproximados

O primeiro fabricante de 
colchões como forma de 
negócio foi Daniel Hayness� 
Com a fama, sua invenção 
foi patenteada em 1889�

A partir de 1920, os colchões 
de molas começaram a ganhar 

mercado na Europa e EUA, 
cujos primeiros molejos eram 
formados por molas cônicas 

ou bicônicas, feitas à mão�

 A tecnologia tem trazido 
diversidade de molejos ao 
mercado e, hoje, existem 
vários tipos de molejos, 
como a Bonnel, Ensacadas, 
Fio Contínuo e outros�

{

{

{

{

{

{

{
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CENÁRIO GLOBAL E PARTICIPAÇÃO 
DO COLCHÃO DE MOLAS NO MUNDO

CENÁRIO BRASILEIRO 

• Globalmente, se confirma como o setor de maior crescimento nos últimos 10 
anos e tendência de ser o mais progressivo na indústria de móveis até 2020�  

• Segundo o Centro de Estudos para a Indústria (Csil), são produzidos no mundo 
cerca de 200 milhões de colchões� 

• Setor se consolidando em associações, focando em entender cada vez mais  
o consumidor e focando sua abordagem nesses subgrupos� 

• Crescimento de lojas especializadas e comércio eletrônico� 

• Consumidores finais em busca de conforto, qualidade, durabilidade e preço� 

• Os clientes querem concentrar a maior quantidade de informação possível 
antes de decidir pela compra, envolvendo internet, família e amigos�

• Alinhado com as tendências mundiais� 

• Brasil é o terceiro maior produtor de colchões do mundo� 

• Setor pulverizado com aprox� 430 fabricantes de colchões identificados� 

• 40% do mercado de móveis no Brasil se concentram em 50 cidades, sendo as 
principais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Curitiba, 
Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Goiânia� 

• A instabilidade cambial pressiona os preços TDI, Poliol e Aços; Estimativa 
de vendas de 31,9 milhões de unidades e faturamento na ordem de 14,5 
bihões    em 2018; representa um aumento de 5,1% e 12,1%, respectivamente, 
comparado com mesmo período de 2017�

Cenário do mercado 2018
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Mudança no comportamento humano A influência do colchão no nosso corpo

Pesquisas indicam que a maioria dos problemas de coluna, dores musculares, 
lombares, dores de cabeça e na nuca são decorrentes da vida sedentária e das 
noites mal dormidas em colchões inadequados ao nosso biotipo físico�

A nossa coluna vertebral não é dura e nem mole, e sim firme e flexível� 
Portanto, requer um colchão com essas mesmas características para oferecer 
uma posição ideal e que proporcione o relaxamento merecido depois de cada 
jornada de trabalho�

• Uma tendência que vem se 
mostrando forte é o hábito global 
de ter televisão nos quartos, 
aumentando a quantidade de 
tempo que as pessoas passam 
sobre o colchão da cama�

• Agora, as famílias passaram a se 
reunir sobre o colchão não só para 
compartilhar um tempo assistindo 
a um filme, mas para brincar e se 
divertir juntos�

• A cama, antes móvel 
exclusivamente para 
repouso, se transformou 
em um móvel de lazer�
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Efeito do colchão duro:

Maior desconforto para os usuários, exigindo movimentações frequentes durante o sono devido à 
rigidez do molejo�

A alta rigidez das molas implica em maior 
deformação plástica ao invés de elástica, 
superando 10%�

NOS PONTOS ONDE HÁ MAIOR CONCENTRAÇÃO 

DE PESO, AS ARTICULAÇÕES FLEXIONAM-SE PARA 

CIMA, ELEVANDO QUADRIS E OMBROS� DESSA 

FORMA, A COLUNA FICA TORTA E TENSIONA OS 

MÚSCULOS QUE DEVERIAM RELAXAR�

8% 

33% 
44% 

15% 

8% 
33% 

44% 

15% 

Efeito do colchão mole:

Maior desconforto para o usuário, principalmente em colchões de casal, em que a diferença de carga/
peso dos usuários (homem: F1; mulher: F2) geralmente é maior que 20% (F1 = 0,8 x F2)�

MAIOR DEFORMAÇÃO DO MOLEJO SE SUBMETIDO 

À MESMA TENSÃO DE CARREGAMENTO (TC), 

PRINCIPALMENTE NOS PONTOS DE MAIOR 

CONCENTRAÇÃO DE CARGA (F1, F2 E F ALEATÓRIOS/

CRIANÇAS)�

Perde a resistência� Não 
suportando os diferentes 
pesos do corpo, causa 
graves deformações na 
coluna vertebral�

Desconforto e efeitos indesejáveis
Provoca pressão nas 
superfícies de apoio, 
dificultando a circulação 
sanguínea, comprometendo 
o conforto e prejudicando o 
sistema nervoso autônomo� 

Desconforto e efeitos indesejáveis

8% 

33% 
44% 

15% 

8% 
33% 

44% 

15% 
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Fases do sono

Essa viagem até o quarto estágio dura aproximadamente 
mais de uma hora.

Esses 4 primeiros estágios do sono são chamados de sono quieto ou N REM (Sem Movimento das 
Pupilas)� Ao terminar o ciclo do sono quieto, começam a subir os estágios anteriores, sem chegar a 
despertar, entrando no sono ativo ou sono REM, chamado assim porque as pupilas se movimentam 
rapidamente e as ondas cerebrais se parecem como quando estamos acordados�

O sono ativo é o estágio dos sonhos: se a pessoa é acordada nesse estágio, provavelmente recordará 
fragmentos de um sonho�

Primeiro estágio: inicia-se o “sono quieto” - se alguém acordá-lo, você reagirá rapidamente 
e negará que estava dormindo�

Segundo estágio: cruza-se definitivamente o limite entre estar acordado e dormindo� Se 
alguém levantasse sua pálpebra, você não acordaria� Seus olhos já não respondem a estímulos�

Terceiro estágio: é o sono profundo - as funções de todo o organismo, em seu conjunto, 
estão cada vez mais lentas�

Quarto estágio: total inconsciência� Você permanece tão fora do mundo que nem uma 
trovoada poderia acordá-lo�

1º

2º

3º

4º

O ciclo completo de REM e N REM é de aproximadamente 90 minutos�

O sono REM está relacionado com a recuperação de funções como a memória e o raciocínio� 
A privação do terceiro e quarto estágios faz com que a pessoa se sinta exausta e com o corpo 
“quebrado”, como se estivesse gripada�

Consequências de um sono deficiente:

• Acidentes

• Dificuldade de ficar acordado quando em descanso

• Reflexos mais lentos

• Irritabilidade

• Falta de concentração

• Menor capacidade de resolver problemas
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 Pode ser usado 
por casais de 
biotipos diferentes, 
independente do peso 
e da altura de cada um�

Acompanha os movimentos do corpo�

Proporciona uma posição ortopedicamente 
correta para a coluna vertebral�

O colchão de molas tem função corretiva 
e preventiva dos males da coluna� As 
diferentes pressões das molas proporcionam 
sustentação adequada ao peso de cada 
parte do corpo, apoiando-o por inteiro, 
minimizando os esforços musculares durante 
o repouso�

É higiênico�

A pressão e a depressão das molas 
quando a pessoa dorme proporcionam um 
excelente arejamento, ocasionando uma 
constante troca de ar e umidade, evitando a 
proliferação de microorganismos�

1) 2)

4)
3)

Benefícios do colchão de molas com arames Belgo

Adequado para pessoas 
de 5 a 250 kg�

O aço é 100% reciclável e 
ecologicamente correto�

Ele pode ser indefinidamente reciclado 
em sua totalidade sem perder 
nenhuma de suas qualidades, ou seja, 
sem perder suas características de 
versatilidade, força e durabilidade�

A escassez de recursos naturais é 
cada vez mais flagrante� Por isso, o 
consumo consciente é fundamental� 
E a reciclagem vai ao encontro das 
necessidades do planeta�

Durabilidade�

Repouso mais saudável e 
bem-estar no dia seguinte�

Maior resistência em 
impactos e cargas dinâmicas�

5) 6)

8)

9)

7)
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Principais modelos de molejos no mercado

Mola Ensacada: ensacada individualmente, é produzida em aço 
de alto teor de carbono, geralmente na bitola 2 mm� Por serem 
ensacadas, praticamente não há atrito entre as molas, eliminando 
ruídos� Essas molas pré-comprimidas fornecem a perfeita 
combinação entre alívio de pressão e suporte progressivo, com 
cada mola atuando de acordo com o peso exercido sobre ela, 
onde a grande concentração de molas por m2 garante excelente 
sustentação e conforto ao usuário� Sua principal característica 
é ter movimentos independentes, proporcionando a distribuição 
do peso de formas diferentes, não afetando o conforto e o sono 
de outra pessoa�

Mola Bonnel: com a tecnologia mais utilizada na indústria de 
colchões mundial, são molas de aço de alto teor de carbono 
fabricado com arame 2,20 mm em formato bicônico, entrelaçadas 
por uma mola espiral de arame 1,30 mm, também em aço de 
alto teor de carbono� Sua vantagem é ser um molejo de grande 
versatilidade, oferecendo qualidade e bom nível de conforto� 
Essas características garantem excelente equilíbrio entre firmeza 
e conforto� A grande vantagem do Bonnel é ser um molejo 
de grande versatilidade, oferecendo qualidade e bom nível 
de conforto com custos menores�

Fio Contínuo: molejos similares e construídos com molas 
contínuas entrelaçadas e helicoidais no sentido horizontal, 
fabricados em aço de alto teor de carbono, geralmente no arame 
2,10 mm, a grande quantidade de molas por m2 garante maior 
resiliência da estrutura e melhor distribuição do peso e excelente 
adequação ao corpo� Tudo isso garante grande durabilidade ao 
material isolante� Molas contínuas garantem a melhor distribuição 
do peso aplicado, porém, o molejo balança bastante quando o 
usuário se movimenta na cama, gerando maior ruído devido ao 
atrito de toda a estrutura de arame�
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100% sintético: de custo geralmente baixo, tem a propriedade de absorver o suor 
ou qualquer tipo de líquido, além de ser antialérgico e de fácil higienização� É um tecido 
produzido somente para utilização em colchões; sua limpeza é fácil e não acumula 
poeira e materiais orgânicos, devendo ser limpo somente com pano levemente 
umedecido� É muito utilizado devido ao preço, ao conforto e segurança�

Maquinetado: possui, basicamente, as mesmas características do sintético, sendo que 
sua única diferença está no acabamento mais encorpado e com bordado acetinado em 
alto relevo, deixando o colchão bonito e elegante�

Jacquard: é composto por dois tipos de fibras - o algodão sintético ou outras matérias-
primas semelhantes como a seda e o algodão, sendo muito agradável ao tato e, quanto 
mais fibra natural na mistura, mais macio e fresco ele se torna (no entanto, também 
mais caro)� Normalmente esse tecido é acrescido de bordado, deixando-o bonito e 
com estampas acetinadas�

Principais modelos de revestimento no mercado

Malha ou Atoalhado: é semelhante ao Jacquard, porém, sua superfície é mais aveludada 
e em função de sua maciez, propicia enorme sensação de aconchego e conforto� Também 
cria bastante conforto térmico, não ficando nem tão frio no inverno e nem tão quente no 
verão� É um tecido mais sofisticado e encontrado em colchões mais requintados�

Bambu: é um tecido ecologicamente correto composto por fibras naturais de bambu 
(fabricada com celulose regenerada de bambus jovens) e algodão, delicado e agradável 
ao toque� Com muitas microaberturas e microfuros que criam uma grande circulação de ar 
entre as fibras, promove a evaporação do suor e deixa o tecido seco e fresco - geralmente 
1 a 2 graus mais baixo que a temperatura de tecidos com outras fibras� Além disso, o 
bambu possui um agente bactericida natural que elimina grande parte das bactérias�
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Ao comprar um produto, o cliente julga através de 2 parâmetros: VALOR e REFERÊNCIA

Valor: benefícios x custos

•  Custo total

• Marca, imagem, empresa, loja

• Propriedades/atrativos do produto

• Utilidade do produto

A decisão de compra do cliente

Valor percebido: benefícios/
desvantagens para o cliente

Benefícios:

Qualidade do produto/
processabilidade/
produtividade

Vendas: informação, 
consultor do cliente

Logística: informação, 
prazo de entrega

Marca/imagem 
 da empresa

Assistência técnica/ 
produto mais adequado 
para o cliente

Relacionamento:

Serviços ao cliente

Desvantagens:

Retrabalho:  
informação errada

Atraso na entrega
Não atendimento 
às expectativas do cliente 

R$ 300 MIL - juros 1 milhão 

R$ 2 MIL

R$ 40 MIL

QUAL O VALOR  
DA SUA QUALIDADE DE VIDA?

FINANCIADA POR 30 ANOS

COM GARANTIA DE 3 ANOS

FINANCIADO EM 5 ANOS

Custo/dia = R$ 91,32

Custo/dia = R$ 1,82

Custo/dia = R$ 21,91

Quanto custa um bom descanso?
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Equipe Belgo Bekaert Arames



0800 727 2000
www.belgobekaert.com.br

Acompanhe-nos nas redes sociais:

Visite nosso site: www�colchaodossonhos�com�br


