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RESUMO 

A Usinagem de peças tem seu mercado muito amplo, porém com algumas 
limitações para manter o negócio duradouro e de sucesso. A elaboração desse 
trabalho tem por objetivo comprovar que nos dias atuais é possível ter uma demanda 
de produção de usinagem em máquinas convencionais, como tornos automáticos e 
revolveres, sejam essas demandas por lotes mínimos ou lotes amplos, ou até 
alguma usinagem específica. A análise e processamento dos resultados foram 
realizados em uma empresa modelo (Artusina), integrando uma otimização do layout 
e aplicando ferramentas da qualidade como Seis Sigma (CRISTINA WERKEMA, 
2012), Kaizen, 5 “S” – Seiri (Utilizar), Seiton (Organizar), Seiso (Limpar), Seiketsu 
(Higienizar) e Shitsuke (Disciplinar) (MASAAKI IMAI, 1988) – para reduzir ou até 
eliminar riscos e desperdícios. Na questão administrativa do negócio, implantar 
planilhas prontas de orçamentos (VALDECIR de O. PEREIRA, 2014), organização 
de entrada e saída de matéria prima e outras que sejam aplicáveis, facilitando o dia 
a dia da empresa, para continuamente melhorar algum aspecto que reduz, por 
exemplo: tempo mal utilizado, mão de obra desnecessária / despreparada, 
desperdício inapropriado de matéria prima e ainda, aspectos que tenha aumento 
significativo em algum custo para com a empresa. Perante aos resultados obtidos 
com essas otimizações, atrair clientes e fidelizar os que já são, é um ponto essencial 
do trabalho. Para concluir que é possível o pequeno empresário nesse setor manter 
seu negócio e até expandi-los, obtendo resultados positivos e ofertando produtos 
com excelente qualidade satisfazendo e suprindo as necessidades dos seus 
clientes, mantendo o foco da simplicidade e a responsabilidade social, ambiental e 
econômica.  
Palavras-chaves: Otimização, demanda, negócio, custo, desperdício, Artusina. 
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ABSTRATCT 
 
The machining of parts has a very wide and infinite market, but with some limitations 
to keep the business long lasting and successful. The purpose of this work is to prove 
that it is now possible to have a demand for machining production in conventional 
machines, such as automatic lathes and revolvers, whether these are minimum 
batches or large batches, or even some specific machining. The analysis and 
processing of the results were done in a model company (Artusina), integrating a 
layout optimization and applying quality tools such as Six Sigma, Kaizen, 5 "S" - Seiri 
(Use), Seiton (Housekeeping), Seiso ), Seiketsu (Hygiene) and Shitsuke (Discipline) - 
reducing or even eliminating risks and wastes. In the administrative matter of the 
business, to elaborate tools like ready - made spreadsheets, organization of input 
and output of raw material and others that are applicable, facilitating the company 's 
daily life, to continually improve some aspect that reduces, for example: poorly used 
time, unnecessary labor, inappropriate waste of raw materials, and aspects that have 
a significant increase in some cost to the company. Given the results obtained with 
these optimizations, attracting customers and retaining those that already are, is an 
essential point of the work. To conclude that it is possible for the small business 
owner in this sector to maintain their business and even expand them, obtaining 
positive results and offering products with excellent quality satisfying and supplying 
the needs of its customers, always maintaining simplicity and environmental, 
economic and social responsibility. 
Keywords: Optimization, demand, business, cost, waste, Artusina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O sucesso é crucial para a competitividade e a sobrevivência de qualquer 

empresa nos dias atuais e, ter uma demanda que atenda todas as exigências do 

mercado é o ponto chave para ter êxito no negócio. 

 A quantidade de um bem ou serviço é o significado de demanda que os 

consumidores desejam adquirir por um preço definido em um mercado e pode ser 

decifrada como procura, mas não propriamente como consumo e, que precisam de 

diversas variáveis que induz a escolha do consumidor no item desejado.  

 A lei da demanda indica em condições normais em um mercado, que a 

quantidade solicitada é inversamente proporcional ao preço do serviço em questão. 

Ou seja, se um produto tem um preço baixo, provavelmente vai ter uma grande 

demanda. O artigo visa implantar as informações para comprovar a demanda a esse 

mercado específico.  

 O projeto inicial tem como base a empresa modelo – Artusina, na qual o 

negócio principal é a usinagem de peças. Contando um pouco da história Artusina: 

 Após perder o emprego em uma grande multinacional, Miranda (2018) por 

volta dos anos 2000, comprou seu primeiro torno revolver e instalou na serralheria 

do seu irmão, na época a usinagem estava em alta e a demanda era contínua.  

 Seu pequeno negócio logo rendeu, a ponto de mantê-lo no mercado por um 

bom tempo, porém sua má administração sobre os lucros e investimentos para a 

empresa e o mercado expandindo com a nova tecnologia, a situação regrediu e o 

que parecia ser uma empresa de sucesso se tornou mais uma diante das tantas 

empresas a fechar as suas portas.  

 O único meio a qual Miranda (2018) tinha para se manter, após anos sem 

local fixo, dívidas acumulando e sem sucesso no mercado de trabalho, foi proposto 

um novo projeto para recolocar a Artusina no mercado novamente. 

 Desenvolveu-se um novo processo de produção, otimizando o layout, 

reorganizando a empresa como um todo, realçando a experiência e aprimorando os 

conhecimentos, pesquisando o mercado e, iniciando um plano de marketing para 

analisar e desenvolver a melhor estratégia de negócio. 
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2.  ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 Estudos comprovaram que ainda há uma grande demanda para esse ramo de 

mercado, logo, relacionando as premissas iniciais de marketing, o desenvolvimento 

de um novo layout foi realizado após estudos com o programa Flex Sim, 

comprovando que a alteração para o novo cenário foi válida para o novo processo 

fabril da Artusina. Resultando em ganhos e custos favoráveis a nova empresa.  

 A questão logística é conclusiva com o âmbito de atender as empresas 

vizinhas, assim é favorável trabalhar com o sistema “Just in time”, – metodologia 

sem estoque (MASAAKI IMAI, 1988) – logo após a produção, a entrega para o 

cliente é de forma ágil, garantindo os prazos de entregas e reduzindo perda de 

matéria prima e/ou produto final. Questão de custos administrativos e operacional 

são variáveis determinantes para o preço final do produto, calculados conforme a 

demanda do cliente, através de duas planilhas orçamentarias que determina a 

capacidade de suprir até o Target do cliente, caso necessário.  

 O objetivo deste estudo foi averiguar a correlação entre o mercado atual com 

a sua tecnologia e automatização para com, as ferramentas obtidas ao longo do 

tempo como maquinários automáticos depreciados. Discutindo o melhor processo, 

utilizando métodos como Análise de “SWOT”, “4P’s”, “6W2H”, Fluxograma de 

Produção e “Tabela GUT”, divulgação e local, Kaisen, Seis Sigmas, entre outras, 

levantando informações satisfatórias para um bom resultado. 

 Este artigo teve caráter descritivo realista, com dados e aplicações reais. Na 

qual o primeiro passo foi realizar um “brainstorming” para identificar os pontos 

negativos e positivos do projeto modelo (Artusina), na qual se concluem que, a 

reestruturação do ambiente se faz necessário para obter a melhoria em processo, 

tempo, custos e qualidade do produto final. 

 Pesquisando os clientes da Artusina o resultado na qual ainda escolherem a 

empresa para seus serviços foi à qualidade do produto comparada com as mesmas 

produzidas em máquinas CNC. 
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 Se referindo à matéria prima ofertada pelo cliente e, o ganho obtido em 

máquinas convencionais em termo de rendimento é visível, enquanto o CNC, o 

volume de refugo é maior que o esperado e calculado. O custo é benéfico ao cliente 

em termo de alguma usinagem específica ou lotes que necessitam deste tipo de 

trabalho especial.  

Quanto à otimização da empresa e no fluxo de produção, a implantação de 

ferramentas da qualidade do Toyotismo (MASAAKI IMAI, 1988), é a “chave” para o 

desenvolvimento do projeto. Um dos sistemas mais conhecido, é o “just in time”, 

MASAAKI IMAI, (1988, p. XV), ressalta que: 

“Just in time é uma técnica de controle de produção e inventário, que faz parte do sistema de 

produção da Toyota. Ela foi projetada e aperfeiçoada, na Toyota, por Taiichi Ohno, especificamente 

para acabar com a perda de produção.” 

 E será primordial ao negócio, visto que não haverá estoque, e sim, produzir 

conforme a demanda do cliente do cliente. 

3. ANÁLISE DE MERCADO 

 O artigo tem por missão oferecer produtos com precisão, excelência e 

qualidade superando e suprindo as necessidades dos clientes. Uma visão de ser 

referência na prestação de serviços no setor industrial e comercial, inspirando 

confiança e respeito aos clientes e fornecedores. E valores como:  

• Responsabilidade social e ambiental 

• Comprometimento com prazos e entregas 

• Fidelizar clientes 

• Enraizar a simplicidade, humildade e solidez. 

4. PESQUISA DO SERVIÇO OU PRODUTO 

 4.1 Tendências de Mercado 

 Sobre o estudo das tendências de mercado, a economia no setor brasileiro 

metalúrgico, prevê entre os economistas para 2018, um crescimento gradativo de 

3% do PIB, embora as reformas econômicas (Especialmente a previdência) e a 

possível instabilidade que a disputa eleitoral, pode ocasionar dúvidas no mercado 

financeiro, o crescimento prevalecerá. 
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 O espelho sobre o corte de juros ainda em 2016, os investimentos, o 

consumo das famílias e o bom desempenho da agricultura são fatores positivos para 

esse ano. As inflações mantem a meta de 4,5% do Banco Central. Diante de todas 

essas informações temos um cenário bem volátil por causa das eleições com 

projeção de R$3,80 para o dólar ao término de 2018.  

 Referente à taxa Selic atualmente em 7%, economistas apostam em uma taxa 

menor que 6,5%, devido à inflação estar muito bem-comportada, o que permite a 

taxa de juros mais baixa. Porém todo esse cenário, novamente enfatizando vai 

depender das eleições e suas possíveis reformas (G1, 2018). 

 Baseando nessas informações, e referenciando sobre as máquinas atuais e 

as grandes empresas, o mercado para torno revolver e automático ainda é um bom 

negócio, terceirização desses serviços embutido no custo de revenda do produto é 

bem mais viável.  Os gastos com a terceirização são bem menores do que manter 

ferramentarias ou serviços relacionados dentro da empresa. 

 4.2 Quatro p’s 

 4.2.1 Produto 

 O produto, neste caso: serviço refere-se à usinagem de materiais ferrosos e 

não ferrosos transformando-os em peças como, por exemplo, arruelas, buchas com 

ou sem rosca, parafusos, roldanas entre outras conforme solicitação do cliente. 

Abaixo alguns itens que estão no portfólio da empresa Artusina: 

 

Figura 1 – Portfólio itens Artusina. 
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 4.2.2 Preço 

 O preço final do produto é concluído através de todo um processo de 

verificação de custos fixos e variáveis. Como ressalta Valdecir de O. Pereira (2014, 

p. 42): 

 “Custos são todos os gastos diretamente ligados ao processo industrial, ou seja, aqueles 

envolvidos com a produção. Alguns autores classificam custos como gastos na atividade “FIM”, ou 

seja, ligados diretamente com o produto ou serviço vendido. Exemplos: matéria prima, embalagem, 

mão de obra direta, manutenção de máquinas, equipamentos, insumos de fábrica, entre outros”. 

 Através de planilhas de formalização de preço existentes, três planilhas 

referência para auxiliar no acompanhamento de despesas, gastos, lucros, margem 

de contribuição, “Target”, insumos, entre outros para controlar os custos industriais 

da empresa.  

 Abaixo está o exemplo da planilha inicial que considera se todos os centros 

de custos da empresa modelo Artusina, considerando valores reais estudados 

durante sua evolução.  

 

Figura 2 – Modelo planilha orçamentaria de controle de custos 
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Figura 3 – Planilha de fechamento de custo ao cliente 

 

 4.2.3 Praça 

 A localização é um ponto importante para a questão logística, principalmente 

quando se trata de empresas como a Artusina, que trabalha com o sistema “just in 

time”. Por não manter estoque a longo e médio prazo a facilidade que os clientes 

têm em ter acesso à empresa deve ser explicito. 

  Abaixo um “print” do “google maps” referenciando o local da empresa modelo: 

 

Figura 2 – Praça Artusina. 
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 4.2.4 Promoção 

  A questão promoção, ou seja, a divulgação da empresa neste caso, é através 

de cartões de visitas, redes sociais (projeto em análise para criar um site, junto a 

pesquisa de satisfação dos clientes, até o momento somente a página no 

“facebook” estará ativado, devido a não requerer investimento) e o portfólio de 

alguns itens usinados. 

 

 

Figura 3 – Promoção Artusina. 

 4.3 Análise de SWOT 

 Conhecendo melhor o serviço prestado e determinar estratégias seguras e 

competitivas a Análise de SWOT mostra (conforme abaixo) quais as forças e 

oportunidades, fraquezas e ameaças que pode interferir no resultado final do projeto, 

definindo alvos considerando as condições internas e externas que influenciam no 

crescimento da empresa mantendo sua estabilidade durante todo o processo. 

Oliveira (2005, p.65), ressalta que: 

 “O planejamento estratégico não deve ser considerado apenas como uma afirmação das 
aspirações de uma empresa, pois inclui também o que deve ser feito para transformar essas 
aspirações em realidade. O conhecimento detalhado de uma metodologia de elaboração e 
implementação do planejamento estratégico nas empresas propicia ao executivo o embasamento 
teórico necessário para aperfeiçoar sua aplicação”. 

 Analisando os dados do projeto e na elaboração do quadro abaixo, conclui 

que: 
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Figura 4 – Análise de SWOT Artusina. 

• OPORTUNIDADE E FORÇA: Baixo refugo com matéria prima ofertada pelo 

cliente, maquinários antigo garantem o aproveitamento mutuo da quantidade 

de peça calculada por cada barra, por exemplo. Enquanto a identificação de 

peça ruim no CNC é tardia, o torno revolver é capaz de identificar e prevenir 

refugo alto. Garantindo a terceirização de serviços por parte dos clientes. 

• FRAQUEZA E AMEAÇA: Devido à tecnologia ultrapassada por maquinários 

serem antigos a gama de obter lotes grandes e contínuos é limitado a um 

longo prazo de entrega. 

5.  PLANO DE MARKETING 

 5.1 Análise da concorrência 

 Relatando a análise de concorrência, a empresa modelo dessa tese tem 

como base, tornos automáticos e revolver, oferecendo serviços convencionais, a 

qual aos dias atuais a maioria das empresas de médio e grande porte não possui 

esses equipamentos. Entende se que não é viável manter esses serviços internos, 

pois os gastos com a mão de obra / máquina para uma demanda pequena não 

convém.  E então é nesse momento que microempresas como essa modelo, 

ressurgem para novos negócios. Criando assim parcerias, relação de serviços 

equivalentes ao processo concedido pelo cliente, suprindo necessidades, ofertando 

serviço de usinagem com qualidade, preços acessíveis e possivelmente suprir 

Target dos concorrentes. Ferramentas essas, essenciais para a competitividade. 



 

11 

 

 5.2 Análise da atratividade 

 Referindo a análise de atratividade o foco deste trabalho é a estratégia 

alternativa de atuação no mercado que favorece esse tipo de negócio. Após um 

brainstorming, conclui se que é necessário um novo layout, baseando em normas 

técnicas e criando um novo cenário agradável, confiante e com qualidade aos 

funcionários, fornecedores e principalmente aos clientes.  

  Referindo se ao perfil do cliente, pessoas Jurídicas (Casas de Ferramentas ou 

associadas e empresas especializadas), do ramo industrial e comercial, que 

requerem um processo de usinagem é o foco inicial do negócio. Clientes que 

buscam a Artusina colocando em questão preço, qualidade do produto, pontualidade 

do serviço e principalmente a transparência do atendimento. 

 6.  6W2H 

 Consideramos a questão do Layout como um ponto de melhoria a nossa 

empresa. Abaixo está o conceito: 

 

Figura 5 – 6w2h Layout 

 7.  LAYOUT 

 Projeto de melhoria aplicado ao ambiente atual, estudo de tempo de processo 

e harmonia: 
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Figura 6 – Layout atual 

 

Figura 7 – FlaxSim Layout Atual 
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Figura 8 – Projeto Layout futuro 

8.  CONCLUSÃO 

  A dificuldade de construir ou manter uma empresa no Brasil são gigantes e 

das mais variadas, isso possivelmente explica parte da grande mortalidade das 

empresas. Principalmente o pequeno empresário precisa atuar em diversas áreas da 

empresa para que consiga o sucesso desejado. E com a Artusina não foi diferente, 

os objetivos definidos foram alcançados. Estabeleceu-se a meta através de um bom 

planejamento estratégico, tornou-se uma empresa de valor e competitiva no 

mercado, com foco na qualidade e excelência dos produtos ofertados mantendo o 

sonho do nome Artusina se tornar renome das grandes empresas da região. A 

Artusina busca conciliar preço x qualidade, pensando sempre em suprir as 

necessidades dos clientes, afim de fidelizar as parcerias e focando em novos 

projetos. Com a nova direção e estrutura e a logomarca sendo referência ao 

mercado atual, o sucesso pode sim ser alcançado. 



 

14 

 

9.  REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS  

Afonso, Andreia; Pires, Cátia; Vaz, Telma; Anes, Eugénia (2013) - Análise SWOT 

do curso de enfermagem. In Jornadas de Enfermagem da Escola Superior de 

Saúde do IPB: livro de atas. Bragança: Escola Superior de Saúde. p. 85-93. ISBN: 

978-972-745-159-3 

RICCA, José Luiz. Sebrae: o jovem empreendedor. In: Estud. av. vol.18 no.51 São 

Paulo May/Aug. 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

40142004000200004&script=sci_arttext&tlng=es > Acesso em: 17 de abril 2018 

Referência base: g1.globo.com – Por Karina Trevizan e Luíza Melo – Atualizado em 

03/01/2018 14h58 

www.significados.com.br/demanda - Autor Desconhecido Atualizado em 

26/02/2014. 

http://lcmtreinamento.com.br/gestao-de-negociacao/ 

https://saiadolugar.com.br/gestao-financeira-o-guia-completo/ 

https://www.administradores.com.br/artigos/academico/gestao-financeira-e-

orcamentaria/87311/ 

file:///C:/Users/User/Downloads/Lima_Ana_Claudia_Moutte_de.pdf 

https://www.administradores.com.br/producao-academica/os-processos-de-gestao-

de-pessoas/519 

 

 

  

 

 

 

http://www.significados.com.br/demanda
http://lcmtreinamento.com.br/gestao-de-negociacao/
https://saiadolugar.com.br/gestao-financeira-o-guia-completo/
https://www.administradores.com.br/artigos/academico/gestao-financeira-e-orcamentaria/87311/
https://www.administradores.com.br/artigos/academico/gestao-financeira-e-orcamentaria/87311/
file:///C:/Users/User/Downloads/Lima_Ana_Claudia_Moutte_de.pdf
https://www.administradores.com.br/producao-academica/os-processos-de-gestao-de-pessoas/519
https://www.administradores.com.br/producao-academica/os-processos-de-gestao-de-pessoas/519

