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RESUMO 

Na situação atual do mercado globalizado, a crescente concorrência faz com que as 

empresas busquem se destacar para manterem-se competitivas no mercado. 

Algumas ferramentas e métodos como lean manufacturing e o kaizen, são utilizadas 

pelas empresas com a finalidade de melhorar os objetivos de desempenho da 

produção, com foco na redução dos custos de insumos. Nesse sentindo, o presente 

artigo visa reduzir o custo de produção de uma linha de montagem por meio da 

redução do consumo de gás de proteção utilizado no processo de soldagem, numa 

empresa do setor de autopeças, situada no interior de São Paulo. Os dados 

utilizados foram coletados por meio de uma pesquisa-ação. A partir do estudo do 

processo de fabricação, foi verificado que o consumo do gás de proteção do 

processo de soldagem poderia ser reduzido. Para isso foi proposta e realizada a 

instalação de um controlador de fluxo de gás de proteção. O resultado obtido foi a 

redução do consumo de gás de proteção de 66,7%, resultando em uma economia 

anual de R$ 46.152,25. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Com a concorrência acirrada do mercado, cresce a necessidade das 

empresas se tornarem competitivas. Simões e Alliprandini, (2006) destacam que 

essa concorrência estabelece que as empresas se tornem cada vez mais 

competitivas para conseguir acompanhar as constantes exigências dos 

consumidores. 

Diante deste cenário as empresas buscam continuamente melhorar o seu 

desempenho produtivo (SLACK e LEWIS, 2008) com técnicas para aumentar a 

produtividade, como o lean manufacturing, que visa otimizar os processos, reduzir os 

desperdícios e recursos desnecessários na produção (KRAJEWSKI et al., 2009; 

BARRETO, 2012), sustentadas no conceito de melhoria contínua (CAMPOS et al., 

2011). 

No setor automotivo, a busca para a redução de custo para melhorar o 

desempenho produtivo da empresa é o que se destaca, tendo em vista que 60% a 

65% do custo do setor está relacionado ao custo de matéria-prima e insumos, o que 

o torna impactante na composição do custo final do produto. A redução destes 

custos pode gerar benefícios na lucratividade e na vantagem competitiva da 

empresa pela redução do preço final do produto (IOSCHPE, 2014). 



 

2 OBJETIVOS 

O presente artigo visa reduzir o custo produtivo de uma linha de montagem 

por meio da redução do consumo de gás de proteção utilizado no processo de 

soldagem.  

 

3 METODOLOGIA 

Através de uma pesquisa-ação realizada em uma empresa de autopeças do 

estado de São Paulo, foi criado um grupo de trabalho para analisar quais processos 

envolvidos na fabricação poderiam ser otimizados, e foi verificado que o consumo do 

gás de proteção do processo de soldagem poderia ser reduzido. A partir desta 

definição foi proposta e realizada a instalação de um controlador de fluxo de gás de 

proteção em uma das linhas de montagem. Posteriormente, os resultados obtidos 

foram analisados a fim de avaliar a viabilidade técnica e econômica da aplicação. 

 

4 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

A empresa pesquisada é do ramo de autopeças, localizada no interior do 

estado de São Paulo, composta por 1200 colaboradores e pertencente a um grupo 

multinacional do setor. A produção média diária da empresa é de 40.000 mil 

produtos, com um mix de 450 unidades. 

Toda a produção é realizada em seis linhas de montagem, que possuem o 

mesmo sequenciamento produtivo (estamparia, laminação, montagem e soldagem), 

conforme apresentado na Figura 1. 

Visando a busca da redução dos custos produtivos da empresa, que 

conforme Ioschpe (2014) gera benefícios na lucratividade e na vantagem 

competitiva, foi formado um time de trabalho (no qual um dos autores do presente 

artigo estava diretamente envolvido) para aplicar alguns princípios do lean 

manufacturing citados por Rodrigues et al. (2005): uso eficiente de recursos, 

eliminação de desperdícios e kaizen (melhoria contínua). Segundo Chiavenato 

(2006) a formação do time é importante para aplicação das melhorias. 

O lean manufacturing possibilita resultados satisfatórios mesmo com baixo 

investimento financeiro, assim como a melhoria do processo, redução de custos e 

redução de defeitos de fábrica (DAMIAO et al., 2013; Barreto, 2012). 

O time de trabalho buscou melhorias para possibilitar a redução dos tipos de 



custos descritos por Slack (2002): custos de funcionários, instalações/ tecnologias/ 

equipamentos e custos de materiais. 

 Por meio da análise do processo produtivo envolvido na fabricação, foram 

realizadas reuniões de melhoria contínua com o time e com os operadores durante 

visitas ao chão de fábrica. A melhoria contínua só é atingida com o envolvimento de 

todos (SCOTELANO, 2007) e todo o empenho da equipe deve ser direcionado ao 

projeto (FERRAZ et al., 2007).  

  Durante as reuniões foi constatado que o processo de soldagem poderia ser 

otimizado, priorizando os custos de materiais. De acordo com Perez (2001), as 

empresas devem ter total domínio de todos os seus custos de produção para que 

seja possível analisar as possibilidades de melhoria. Quanto maior a redução do 

custo de produção, maior a margem de negociação que a empresa possui para 

aumentar a sua competitividade e lucro (SLACK & LEWIS, 2008), além de ter como 

resultado o aumento da eficiência do processo (JONES e GEORDE, 2008). 

No processo de soldagem, foi detectado um desperdício do gás de proteção 

que ocorre devido a falta de um sistema de controle que possibilite a vazão ideal 

para cada fase desse processo (acionamento, soldagem, término). A partir desta 

constatação, o time iniciou a busca por alternativas para implantação e validação de 

um sistema de controle de vazão desse gás visando a redução de seu consumo. 

Inicialmente foi definida a implantação do sistema de controle de vazão para 

uma linha de montagem, de um total de seis linhas que a empresa possui. Cada 

linha de montagem utiliza oito tochas de solda para realização do processo de 

soldagem, na qual possibilita a fabricação de duas peças simultaneamente, e uma 

produção média diária de 6.700 produtos. 

O projeto foi realizado no período total de oito meses. Os três primeiros 

meses foram utilizados para o desenvolvimento e pesquisa de controladores de 

vazão existentes no mercado que poderiam ser utilizados; os dois meses seguintes 

para instalação e testes de funcionamento do controlador na linha de montagem; e 

os três últimos meses para a coleta e análise dos dados referentes à redução do 

consumo de gás de proteção na linha utilizada. 

A análise dos resultados foi realizada através do consumo mensal do gás de 

proteção (baseado na coleta de dados) a fim de avaliar a viabilidade da aplicação. 

Por meio dos dados coletados, foi verificada uma tendência na redução anual no 

consumo de gás de proteção (baseado na estimativa dos dados coletados nos três 



últimos meses). Toda essa análise teve como intuito verificar a eficácia da aplicação 

e a possibilidade de implantação nas linhas de montagem restantes. 

 

4.1 Processo de soldagem (sem regulagem automática de vazão) 

A Figura 1 apresenta o processo de fabricação dos produtos, que abrange o 

processo de soldagem: 

 

FIGURA 1 – Descrição processo produtivo. Fonte: Autores (2015) 

Como pode ser observado na Figura 1, o processo de fabricação se inicia na 

estamparia e laminação realizando o corte e a conformação do material. Em 

seguida, as peças são enviadas ao estoque em processo para aguardar o 

abastecimento e início da produção da linha de montagem. Após essa etapa, é 

realizada a pré-montagem e soldagem do conjunto (estampado e laminado) de 

modo a garantir a união das partes. Depois disso, o produto é enviado à inspeção 

para realizar o processo final. 

Na etapa de soldagem, o processo aplicado é o tipo MAG (Metal Active Gás) 

que utiliza gases ou mistura de gases ativos com o intuito de proteger a poça de 

fusão de componentes atmosféricos. 

A proteção gasosa no processo de soldagem utilizado varia de acordo com 

cada produto, sendo possível utilizar misturas (90% Argônio e 10% de CO2), ou 

somente CO2. Os gases são provenientes de tanques de grande porte de 

armazenamento que são transportados através de tubulações pressurizadas a 5,5 

bar até as linhas de montagem. 

O fluxo de gás é controlado através de um painel eletropneumático (Figura 2), 

que possui uma chave seletora com a função de selecionar o tipo de gás, sendo 

possível alternar entre mistura Argônio-CO2 (1) e CO2 (2). Uma válvula “Elemento 

OU” automática (3), modelo FESTO, no início do processo realiza a adequação do 

circuito para o gás selecionado. 



O controle é realizado por um PLC modelo Allen-Bradley DTAM Micro, que 

comanda o acionamento da válvula direcional (4) modelo PARKER 2/2 vias, 

realizando a abertura do gás para o bocal da tocha (5). Além disso, também 

comanda a purga de ar comprimido (6) no bocal com a função de limpeza das 

tochas depois de realizado o cordão de solda. 

 

FIGURA 2 – Circuito eletropneumático de uma tocha. Fonte: Autores (2015) 

O equipamento de soldagem utilizado é do modelo Aristo Power 460 – ESAB, 

e seus parâmetros são ajustados conforme instruções de trabalho fornecidas pelo 

departamento de engenharia. As configurações do equipamento abrangem os 

seguintes itens: velocidade de arame, voltagem, choque, pendente de curva, 

potência, tempo de solda, tensão do arco e corrente do arco. Esses parâmetros são 

regulados conforme as fases da solda, variando de arranque (início da solda), 

principal (ao longo da solda) e cratera (final da solda). 

A vazão do gás de proteção está presente nas instruções, entretanto, na 

disposição em que a linha está projetada, o operador não tem a possibilidade de 

ajustar a vazão do sistema. A vazão é definida por um orifício calibrado instalado na 

saída do manifold (equipamento responsável por distribuir o fluxo de gás para os 

circuitos pneumáticos) que restringe a saída do gás resultando em um fluxo 

constante. 

O manifold é dimensionado para restringir uma vazão que resulte em 25 l/min. 

Este valor foi especificado devido ao posicionamento das tochas em relação à peça 

a ser soldada, que de acordo com a engenharia, seria o valor suficiente para cobrir 

os possíveis erros operacionais relacionados ao posicionamento das tochas durante 

a preparação do maquinário.  

Como a empresa possui uma diversidade de produtos, foi identificado que o 

tamanho de cordão de solda mais utilizado nos processos de fabricação é o de 60 

mm. A partir disso, foi realizada uma medição do processo atual, o qual utiliza o 



arame Ø 1,2 AWS ER70S6 que é aplicado sobre um aço macio SAE 1020 de 2,25 

mm de espessura. Os parâmetros elétricos definidos pela engenharia da empresa 

foram embasados na transferência metálica de curto-circuito. 

A Figura 3 apresenta o comportamento da vazão de gás nas oito tochas da 

linha de montagem, demonstrada pelo monitor de soldagem da marca Binzel. 

 

FIGURA 3 – Variação da vazão do processo (sem regulagem automática). Fonte: Autores (2015) 

 Como pode ser observada na Figura 3, a vazão medida atinge pico de 40 

l/min devido ao acúmulo de pressão na rede (acionamento), e mantém-se em 32 

l/min (processo de soldagem). Todo este processo gera um consumo de 3 litros de 

gás de proteção em cada tocha, ou seja, 24 litros de consumo na linha. 

 

4.2 Processo de soldagem (com regulagem automática de vazão) 

 Em busca da redução do consumo de matéria-prima do processo produtivo, a 

empresa iniciou o projeto de implantação de um regulador automático de vazão em 

sua linha de montagem. 

A aplicação desse regulador foi realizada nas oito tochas da linha de 

montagem. O equipamento instalado foi o EWR-Binzel, que possibilita a pulsação e 

o controle do fluxo de gás de proteção no processo de soldagem, realizando 

correções desse fluxo conforme ocorrem variações da corrente elétrica durante as 

etapas do processo de soldagem (acionamento, soldagem, término), proporcionando 

uma proteção gasosa com maior cobertura. Figura 4.  

Como pode ser observada a Figura 4, no processo convencional a velocidade 

de saída do gás no bocal da tocha é maior e atinge uma menor área de cobertura. 

Com a aplicação do regulador e a redução da velocidade de saída do gás, a área 

atingida aumenta consideravelmente, o que possibilita uma maior proteção do 

cordão de solda. 



 

FIGURA 4 – Comparativo entre processo convencional e processo utilizando o regulador. Fonte: 

Binzel (2014) 

  Na aplicação com o controlador de vazão, as válvulas do circuito 

eletropneumático foram mantidas e somente foi feita a instalação do regulador (7) 

(um equipamento por tocha), conforme apresentado na Figura 5. 

 

FIGURA 5 – Sistema eletropneumático (com controlador de vazão). Fonte: Autores (2015) 

 A partir da instalação do regulador de vazão (Figura 5), foram iniciados os 

testes que tinham como principal objetivo utilizar o menor valor de vazão possível 

atendendo a todas as especificações do cliente. Todos os testes foram realizados 

com cordão de solda de 60 mm visto que é o mais utilizado no processo de 

soldagem dos produtos, representando 65% da produção. 

A Figura 6 apresenta a variação da vazão obtida nos testes (situação de 

menor consumo) com o uso do regulador. O teste realizado que proporcionou o 

melhor resultado foi com uma vazão média de 12 l/min, e que utilizou 1 litro de gás 

de proteção por tocha (mistura Argônio e CO2). O cordão de solda apresentou os 

mesmos padrões de qualidade obtidos com o processo que utiliza 32 l/min (sem 

regulador). 

 



 

FIGURA 6 – Variação da vazão aplicando o regulador. Fonte: Autores (2015) 

 

5 RESULTADOS  

A Tabela 1 apresenta os resultados de consumo de gás de proteção para um 

ciclo de linha (produção de duas peças simultaneamente). A tabela compara a 

situação da linha sem regulagem automática de vazão e com regulagem automática 

de vazão. 

 TABELA 1 – Redução da vazão e volume de gás de proteção (ciclo de linha: 2 peças) 

Sem regulagem 

automática

Com regulagem 

automática
Redução

Percentual da 

redução

Vazão do gás (L/min) 256 96 160 62,5%

Volume utilizado (L) 24 8 16 66,7%

 

Fonte: Autores (2015) 

 Como pode ser observado na Tabela 1, foi possível atingir uma redução na 

vazão e volume de gás de 62,5% e 66,7% respectivamente. 

Considerando os resultados da Tabela 1, aplicando os percentuais de mistura 

de Argônio e CO2 no volume de gás utilizado tem-se a seguinte situação na Tabela 

2. 

TABELA 2 – Redução do consumo de gás de proteção: Argônio e CO2 (Ciclo de linha: duas peças) 

Sem regulagem 

automática

Com regulagem 

automática
Redução

Argônio (L) 21,6 7,2 14,4

CO2 (L) 2,4 0,8 1,6

TOTAL (L) 24 8 16
 

          Fonte: Autores (2015) 



O valor de compra dos gases é de R$ 0,54/kg e R$ 3,40/m3 para CO2 e 

Argônio respectivamente. Como os valores de compra e os valores adquiridos nas 

medições possuem unidades diferentes, foi aplicada a conversão das unidades dos 

dados adquiridos na aplicação (CO2: de litros para kg; Argônio: de litros para m³) 

para adequar aos valores de compra e calcular a redução. 

Comparando as duas situações (sem regulagem automática e com regulagem 

automática), e considerando uma produção média de 6.700 produtos/dia e 20 dias 

trabalhados no mês, apresentam-se os seguintes resultados na Tabela 3: 

TABELA 3 – Redução do consumo mensal de gás de proteção (Produção média diária: 6.700 

produtos) 

Consumo 

Argônio 

(m
3
)

Custo 

(R$/m
3
)

Total 

(R$) 

Argônio

Consumo 

CO2 (kg)

Custo 

(R$/kg)

Total 

(R$)

CO2

Consumo 

mensal

(R$)*

Consumo 

anual

(R$) **

Sem regulagem 

automática
1447,20 3,40 4920,48 1571,39 0,54 848,55 5.769,03 69.228,37

Com regulagem 

automática
482,40 3,40 1640,16 523,80 0,54 282,85 1.923,01 23.076,12

Redução 964,80 - 3280,32 1047,59 - 565,70 3.846,02 46.152,25

* Consumo mensal (baseado nos dados coletados no período de três meses)

** Consumo anual (baseado na estimativa dos dados coletados no período de três meses)

Argônio CO2

 

Fonte: Autores (2015) 

Como pode ser observada na tabela 3, a redução do consumo mensal foi de 

R$ 3.846,02 e no período de um ano a redução atinge o valor de R$ 46.152,25. A 

partir desses dados, é possível obter o retorno do investimento para a instalação do 

sistema com regulagem automática de vazão, em um período de 11 meses. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente trabalho demonstrou por meio de uma pesquisa-ação em uma 

empresa no setor de autopeças que o uso dos conceitos do lean manufacturing, 

apoiados pelo conceito de melhoria contínua (kaizen) contribuem para a redução 

dos custos do processo produtivo de uma organização. 

Como pode ser observada nos resultados, a instalação dos reguladores de 

vazão em uma linha de montagem possibilitou uma redução de custos de 66,7%, 

estimando uma redução do custo anual de produção em R$ 46.152,25 e retorno do 

investimento em 11 meses. 

Deve ser ressaltado ainda, que com essa aplicação, podem surgir novas 



oportunidades de projetos de melhoria continua na empresa, como: instalação dos 

reguladores nas outras cinco linhas de montagem, estudos relacionados a custos 

logísticos (devido à redução no consumo do gás de proteção obtida) e 

parametrização dos processos de soldagem para cada tipo de produto e 

características do cordão de solda. 
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