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1. RESUMO  

O mapeamento dos problemas em que acontecem dentro da empresa tem extrema 

importância, pois as melhorias partem dos processos de maior produção, utilização 

e de tudo que envolve custo e benefício. O projeto apresenta baixa produção em 

alguns itens no departamento da Usinagem de Ferro, portanto é preciso analisar os 

produtos, tolerâncias de cada peça, parâmetros de usinagem e ferramentas 

utilizadas no processo. Foi necessário a substituição da ferramenta, alterando a 

velocidade de corte, avanço, RPM e número de passadas, resultando na redução de 

custo por peça produzida, aumentando sua produtividade e disponibilizando 

máquinas para outros itens a serem produzidos. 

 

2. INTRODUÇÃO  

Com a falta de planejamento e mapeamento relacionadas ao rendimento de cada 

ferramenta, é necessário uma forte participação do setor de melhoria contínua, pois 

são eles quem avaliam e otimizam, a fim de diminuir os custos e geram produtos 

com uma qualidade ainda melhor, propõe novas ideias, define se as soluções 

apresentadas são viáveis e se devem ser implementadas, sendo estudado e 

analisado o comportamento atual do processo. “Com ciclos de vida de produtos 

cada vez menores, a simples medição do desempenho econômico de um produto 

não é garantia de sustentabilidade” [1]. O primeiro passo é dar início a um projeto de 

produtividade nos processos de usinagem, realizando a análise de cada processo, 

utilizando algumas ferramentas, como: Cronoanálise, com o objetivo de detectar a 

real capacidade produtiva, eficiência do balanceamento e desperdício de tempo no 

processo e o OEE, responsável em monitorar perdas e a produtividade.  

 

3. OBJETIVOS 

Hoje, sabe-se que as empresas trabalham na margem de zero perda e 

produtividade, porém seus resultados acabam não sendo muito satisfatórios, por não 

possuir um planejamento, e não tendo controle absoluto de seus gastos. Este 

projeto tem o desenvolvimento voltado para a área de melhoria contínua, com o 

objetivo de aumentar a produtividade e reduzir o custo por peça produzida.  



4. METODOLOGIA  

Cronoanálise 

Tem como objetivo de coletar dados de tempo no processo, descobrindo a 

quantidade de peças produzidas por hora, e possibilita o entendimento de qual a 

quantidade de tempo está sendo efetivamente utilizada em tarefas que agregam 

valor ao processo de transformação. “O tempo gasto para a execução de um 

trabalho é o resultado do método de trabalho que está sendo utilizado” [2].   

OEE 

Foi desenvolvido um relatório de Acompanhamento de Produção Hora-a-Hora, com 

o objetivo de mapear as paradas não planejadas que acontecem no decorrer do dia, 

no departamento da Usinagem.  

Acompanhamento de Produção Hora-a-Hora (Atual) 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A Peça desenvolvida nesse processo é o Corpo 610  

Depois de analisado o relatório de acompanhamento hora-a-hora e a cronoanálise 

atual, percebe-se uma grande perda no tempo ciclo da peça, contribuindo com uma 

baixa produção e um alto consumo de insertos no mês utilizados, portanto foi 

requisitado o fornecedor da ferramenta para que o item que realizava a operação de 

faceamento, fosse substituída por outra mais eficiente, para que o tempo de 

usinagem fosse reduzido, tendo um ganho de produtividade e maior vida útil da 

ferramenta. 



  

                             ATUAL                                                    PROPOSTO 

DADOS DE 
CORTE 

Teste realizado  

Atual Proposto 

WNMA 08 04 08 IC 5010 COROTURN 300 4325 

Vc 180M/min. 250M/min. 

Fn 0,18mm/rot. 0,3mm/rot. 

Ap 2 mm 2 mm 

Passes 3 2 

Tempo de 
ciclo 0:04:10 0:02:12 

         

Cronoanálise (Atual) 

Tempo 1 00:04:10 Tempo 6 00:04:36 

Tempo 2 00:04:02 Tempo 7 00:04:15 

Tempo 3 00:04:03 Tempo 8 00:04:05 

Tempo 4 00:04:05 Tempo 9 00:04:01 

Tempo 5 00:04:00 Tempo 10 00:04:20 

Média 
de 

tempos 
00:04:10   

   

 “De acordo com Ferraresi (1995), operação de usinagem pode ser entendida como 

processo que confere a peça sua forma, dimensões e acabamento através da 

remoção de material sobressalente na forma de cavacos” [3]. 

 

 

 

 

Cronoanálise (Proposto) 

Tempo 1 00:02:12 Tempo 6 00:02:18 

Tempo 2 00:02:08 Tempo 7 00:02:27 

Tempo 3 00:02:00 Tempo 8 00:02:38 

Tempo 4 00:01:48 Tempo 9 00:02:33 

Tempo 5 00:01:55 Tempo 10 00:02:01 

Média 
de 

tempos 
00:02:12   

  



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 
WNMA 08 04 08 IC 5010 COROTURN 300 4325 

N° de Arestas 6 8 

Peças produzidas / 
Inserto 

510 peças produzidas / inserto 1.040 peças produzidas / inserto 

Peças / Hora 9 peças / hora 23 peças / hora 

Tempo de ciclo 0:04:10 0:02:12 

 

Cálculo de custo da peça 

Tempo de ciclo x Volume / 1 hora x Hora máquina / Volume = Custo da peça 

 

Antes-> 4,10    x    800    /     60   x       75,35         /    800    =     R$5,15    

Depois-> 2,12    x    800    /     60   x       75,35         /    800    =   R$2,66 

Economia = R$5,15 – R$2,66 = R$2,49 / Peça 

RESULTADO 
DE TEMPO X 
ECONOMIA 

CUSTO HORA 
MÁQUINA 

TEMPO DE 
PROCESSO 

(MIN.) 

CUSTO / PEÇA ECONOMIA / 
PEÇA 

ANTES R$75,35 00:04:10 R$5,15 R$2,49 

DEPOIS R$75,35 00:02:12 R$2,66 
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CÓDIGO DO 
PRODUTO 

CÓDIGO DA 
PEÇA 

PRODUÇÃO / MÊS 
ECONOMIA 

CUSTO DA PEÇA  
ECONOMIA 

ANUAL 

4231610000 610 800 peças R$ 2,49 R$ 23.904,00 

INVESTIMENTO 

Suporte (Ferramenta) R$ 508,79 

INSERTOS/MÊS 1 

INVESTIMENTO / MÊS R$ 40,30 

INVESTIMENTO / ANO R$ 992,43 

RESULTADO 

ECONOMIA / ANO R$ 23.904,00 

INVESTIMENTO / ANO R$ 992,39 

GANHO / ANO R$ 22.911,57 


