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ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA ECONÔMICA DA IMPLANTAÇÃO DE UMA 

CÉLULA DE TRATAMENTO TÉRMICO EM UMA FÁBRICA NO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

1. RESUMO 

Este estudo de caso verifica a viabilidade técnica econômica da instalação de uma 

célula de tratamento térmico em uma fábrica de mecânica de precisão no estado de 

São Paulo, com a utilização de fornos a vácuo. Diante da necessidade de uma 

produção mais eficiente e verde as empresas buscam soluções alternativas para os 

seus processos produtivos. Atualmente o processo é terceirizado, o que provoca um 

maior tempo de espera, e utiliza fornos de banho de sal, que são agressivos ao meio 

ambiente. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A empresa alvo do estudo atua no ramo da fabricação de ferramentas de corte para 

engrenagens e atualmente o processo de tratamento térmico é terceirizado e 

realizado em fornos de banho de sal. Devido ao alto tempo de espera decorrente da 

terceirização houve interesse da fábrica em ter uma célula própria de tratamento 

térmico, utilizando fornos a vácuo que são menos agressivos ao meio ambiente. 

Este trabalho foi motivado pela ausência de um estudo de viabilidade que permita 

identificar possíveis obstáculos para a internalização do processo de tratamento 

térmico. 

Seria possível a internalização de uma célula de tratamento térmico, que seja 

técnica e economicamente viável, e capaz de atender as demandas atuais e 

futuras? 

 

3. OBJETIVOS 

Verificar a viabilidade técnica econômica da implantação de uma célula de 

tratamento térmico em uma fábrica de mecânica de precisão localizada no estado de 

São Paulo. 

 

4. METODOLOGIA 
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O presente trabalho é um estudo de caso por ser uma investigação exploratória 

baseada no caso específico de uma empresa. O trabalho contempla apenas os 

processos produtivos que antecedem e sucedem o tratamento térmico. 

Por viabilidade técnica do projeto entende-se que o modelo de forno escolhido deve 

atender os requisitos da produção; e que o arranjo físico seja capaz de suportar a 

instalação da célula, com espaço físico adequado, bem localizado, fácil acesso para 

abastecimento de insumos, facilidade de manutenção, entre outros fatores. 

Por viabilidade econômica entende-se que a internalização do processo de 

tratamento térmico deve trazer redução de custos ao longo prazo, comparado ao 

cenário atual em que este serviço é terceirizado. 

O estudo envolve variáveis como tempos de ciclos do tratamento térmico; tempos de 

setup; custo do maquinário; custo de expansão da planta industrial; custo do 

fornecimento de gás; projeção de demanda futura de produção; custo da mão-de-

obra necessária. A coleta de dados envolve entrevistas com gerentes da empresa 

alvo do estudo; visitas técnicas às fábricas com processos semelhantes; análises 

documentais. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A viabilidade técnica é estudada antes da viabilidade econômica, visto que a área de 

instalação e outros fatores acarretam custos para a empresa. 

A empresa alvo do estudo já possui conhecimento abrangente na área de 

tratamento térmico e já havia realizado ensaios de têmpera e revenido para a 

matéria prima utilizada, de forma a poder definir os parâmetros necessários para 

escolher os fornos a serem utilizados. 

O espaço necessário para a célula foi dimensionado de acordo com células 

semelhantes em outras fábricas, considerando os equipamentos e a infraestrutura 

que seriam necessárias para suportar a operação. O arranjo físico proposto foi 

documentado em desenho eletrônico (CAD – Computer Aided Design). 

A escolha do local de instalação da célula dentro do terreno da fábrica foi realizada 

através de cálculo do momento logístico entre dois espaços vagos. Este método 

considera as distâncias percorridas e as cargas em cada um dos deslocamentos. 

O custo do cenário atual, em que o tratamento térmico é terceirizado, considera 

custos do serviço; de frete da carga; das perdas (refugo); e o custo de oportunidade. 
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Estes custos podem ser classificados como sendo variáveis, pois dependem 

diretamente da quantidade de ferramentas de corte que são fabricadas. 

O custo do cenário proposto, com a internalização do processo de tratamento 

térmico, prevê os custos de compra do maquinário (custo CIF – Cost, Insurance 

Freight, que inclui os custos de importação); de extensão da planta industrial; da 

mão-de-obra necessária; do fornecimento de insumos; de financiamento. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O trabalho encontra-se em andamento, tendo-se determinado até então a viabilidade 

técnica do projeto, composta pela localização e arranjo físico da célula, instalações e 

equipamentos; e a definição do processo produtivo. 
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