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As mudanças ocorridas nos mercados consumidores fizeram com que as empresas 

alterassem sua forma de trabalhar, passando a atuar na linha da engenharia simultânea. 

Esta, busca integrar os processos de desenvolvimento do produto, aumentando assim a 

eficiência e reduzindo o tempo de execução. A presente dissertação visa conceituar, 

analisar e expor a importância de implantar a Engenharia Simultânea em uma empresa 

manufatureira de construção de estruturas metálicas. O trabalho aborda também sobre 

aspectos essenciais atuantes na implementação da Engenharia Simultânea em uma 

empresa deste ramo, como as ferramentas computacionais (CAD), e as máquinas CNC. Ao 

final é apresentado um estudo de caso nos setores de projeto e produção da empresa 

XPTO. As informações são analisadas criticamente buscando avalia-las e sugerir propostas 

de melhorias, afim de otimizar as fases de desenvolvimento do produto. 
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The changes occurred in consumer markets have required companies to change their way of 

working, going to act in the Concurrent Engineering line. This, seeks to integrate the product 

development processes , increasing, in this way, efficiency and reducing the execution time. 

The present dissertation judges, analyze and explain the importance of inserting the 

Concurrent Engineering in a manufacturing company of metallic structures construction. The 

work also approaches key aspects active in the implementation of the Concurrent 

Engineering in a company of this sector, such as computational tools (CAD), and CNC 

machines. Finally is shown a case study in the design and production sectors of the XPTO 

company. The information is critically analyzed looking for evaluating them and suggest 

proposals for improvements in order to optimize the product development stages. 
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Capítulo I - INTRODUÇÃO 

 
1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Este trabalho se propõe a expor conceitos sobre Engenharia Simultânea (ES), que 

se refere a uma filosofia que muitas empresas começaram a utilizar, principalmente com o 

objetivo de aperfeiçoar o processo de desenvolvimento do produto, reduzindo o tempo dos 

procedimentos e conseqüentemente o custo dos mesmos, garantindo assim a qualidade. A 

ES é abordada nesta pesquisa como uma metodologia de trabalho, usada estrategicamente 

pelas organizações que buscam a competitividade frente à demanda crescente por produtos 

diversificados e cada vez mais complexos. 

O trabalho abordará a ES essencialmente em um setor da Construção de Estruturas 

Metálicas, motivado pela experiência de trabalho tanto na área de Produção quanto no Setor 

de Projetos em uma empresa manufatureira da mesma área. Foi percebida a importância da 

atuação conjunta entre os setores de uma empresa e a conseqüente implantação e 

implementação da ES nesta organização. 

Visto a grande competitividade empresarial nos dias atuais, as organizações se 

vêem obrigadas a lançar produtos inovadores para conquistar os exigentes consumidores. A 

velocidade de informação, execução e implementação de um projeto são fundamentais para 

o sucesso de uma empresa. Esta realidade tem feito as organizações recorrerem a 

ferramentas de gestão do desenvolvimento de produtos. E este é o outro tema de estudo, a 

evolução e implementação de sistemas CAD nas empresas como ferramentas que 

desempenham um papel fundamental para a viabilização de um projeto do produto em 

tempos reduzidos, oferecendo oportunidade para simular e reduzir custos na fase de 

projeto. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

O trabalho em questão tem como objetivo conceituar, analisar e expor a importância 

de implantar a Engenharia Simultânea (ES) em uma empresa do setor da Construção de 

Estruturas Metálicas. Visa também avaliar as informações da empresa XPTO e sugerir 

propostas de melhorias para otimizar os procedimentos e reduzir as falhas. 
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1.3. JUSTIFICATIVAS 

 
O interesse pelo desenvolvimento do tema foi devido a consolidação e a abrangência 

da Engenharia Simultânea nos dias atuais. Além disso, houve participação da autora como 

estagiária em uma empresa do setor de Construção de Estruturas Metálicas, nas áreas de 

produção e de projetos. 

Ao atuar nessas duas áreas, foi percebido que muitos dados importantes da área de 

projetos, não eram compartilhados com o setor de manufatura. Este fato, aumentou a 

pretensão de utilizar conceitos da ES para contribuir na circulação das informações na 

empresa. 

A adoção da ES é bastante discutida em grandes companhias, porém torna-se um 

desafio para ser implementada em pequenas organizações. O tema passou a ser discutido a 

partir do surgimento de novas tecnologias e da complexidade dos produtos. No entanto, 

para se manterem competitivas, as empresas precisavam lançar novos produtos em 

espaços de tempo cada vez menores. Nesse sentido, elas passaram a procurar formas de 

reduzir seu ciclo de desenvolvimento de produtos a fim de aumentar a competitividade. A 

partir desta maior competitividade e da valorização das estratégias do aumento da 

qualidade, do desenvolvimento de novas tecnologias e introdução de inovações, a 

capacidade e a agilidade em desenvolver novos produtos e serviços tornam-se estratégicas 

para muitas empresas. Nesse contexto a ES se destaca como uma nova forma de organizar 

e gerenciar o processo de concepção e desenvolvimento de novos produtos em várias 

indústrias (CARTER,1992). 

Dando ênfase à integração entre produto e processo, Stoll (1988) defende que o 

desenvolvimento de produtos seja realizado de forma coordenada com as soluções e 

especificações do produto, com as metas de processo (como prazos, custos, etc.) e 

considerando-se as características do sistema de produção da empresa (tecnologia de 

produção, máquinas e ferramentas disponíveis e a capacitação dos recursos humanos). Na 

busca de maior competitividade para as empresas, o autor identificou no assunto do 

presente trabalho, também uma forma de mudar processos e integrar o projeto e o processo 

produtivo, otimizando assim a produção como um todo.  

 

1.4. ESCOPO DO TRABALHO  

 

O estudo de caso será realizado na empresa denominada de XPTO (nome fictício) 

que atua na área de construção e execução de estruturas metálicas. A pesquisa ocorrerá no 

Setor de Projetos e na área de Produção, relatando como a Engenharia Simultânea atua na 

empresa e em seguida propor melhorias para integração dessas áreas. Assim sendo, os 
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resultados ficarão restritos a este universo, não sendo generalizados a outros setores 

industriais. 

 

1.5. METODOLOGIA 

 

O trabalho se iniciou com a escolha do tema e do título através de conhecimentos 

práticos e teóricos próprios e de terceiros, pesquisas bibliográficas e à Internet.  

Com a coordenação da orientadora e co-orientador do trabalho foram coletadas 

informações em pesquisas bibliográficas mais profundas e consultas a artigos existentes.  

O estudo de caso foi realizado na empresa XPTO tanto no setor de Projetos como na 

área de Produção. Além disso, foram feitos também questionamentos e coletas de 

informações no ambiente de trabalho. 

 Foi abordada a importância da ES e também possível metodologia de implantação 

na fábrica para promover a melhora de todo o processo produtivo. Como conseqüência, 

fortaleceu as propostas e resultados de melhorias apresentados. 
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Capítulo II - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1. ENGENHARIA SIMULTÂNEA 

 

O termo Engenharia Simultânea é a tradução para o português mais aceita da 

expressão em inglês Concurrent Engineering. A palavra concurrent tem o sentido de 

concomitante e, assim, a tradução por simultânea expressa melhor a idéia contida no termo 

em inglês. Os primeiros estudos sobre Engenharia Simultânea e a sua utilização sistemática 

por empresas ocidentais, remonta da segunda metade da década de oitenta. A 

denominação “Concurrent Engineering” foi proposta e caracterizada primeiramente pelo 

Institute for Defense Analysis (IDA) do governo americano (FABRICIO, 2006). 

Em sua versão do conceito, HALL (1991) apud. CHIUSOLI (1996) coloca que 

“Engenharia Simultânea – ES -, também denominada Engenharia Concorrente ou 

Engenharia Paralela, tem sido definida como o projeto simultâneo do produto e seu 

processo de manufatura”. 

Dando ênfase a integração entre produto e processo, STOLL (1988) defende que no 

desenvolvimento de produtos sejam realizadas, paralela e coordenadamente as soluções e 

especificações do produto com as metas de processo (como prazos, custos, etc.) e 

considerando-se as características do sistema de produção da empresa ( tecnologia de 

produção, máquinas e ferramentas disponíveis e a capacitação dos recursos humanos). 

As principais características da ES são ênfases no momento da concepção do 

produto e valorização do projeto; realização em paralelo de várias atividades de 

desenvolvimento de produto (desenvolvimento conjunto de projetos do produto e da 

produção); formação de equipes de projeto multidisciplinares e coordenadas; utilização da 

informática e das novas tecnologias de telecomunicação no desenvolvimento do projeto e 

orientação para a satisfação dos clientes e usuários para o ciclo de vida de produtos e 

serviços. E os principais objetivos e benefícios da ES são: redução do tempo de projeto; 

introdução de inovações; ampliação da qualidade ao longo da vida útil de produtos e 

serviços; ampliação da manufaturabilidade dos projetos e aumento de eficiência dos 

processos produtivos de bens e serviços. 

Numa ampliação desta visão BAKER e CARTER (1992) colocam que “Engenharia 

Simultânea é uma aplicação sistemática de integração do desenvolvimento do produto, 

incluindo manufatura e manutenção. Sua intenção é integrar o desenvolvimento, desde o 

princípio, de todos os elementos do ciclo de vida de um produto”. 

Incorporando à necessidade de interação entre as diversas fases do Ciclo de Vida do 

produto a idéia de que esta será gerada pela participação, nos projetos, de pessoas com 

várias especialidades e com diversas visões do produto - equipes multidisciplinares e 



 5 

interdepartamentais -, MOTTECY (1990) apud. SANTOS (1995) coloca Engenharia 

Simultânea como “(...) a integração e colaboração entre as áreas especialistas que estão 

envolvidas no projeto”.E destaca que para tanto “forma-se um grupo de trabalho 

responsável pelo projeto, composto de especialistas de várias áreas, que devem agir de 

uma maneira multidisciplinar, discutindo simultaneamente todos os aspectos do projeto”. 

Por fim, em algumas definições, o conceito é relacionado com os objetivos da 

utilização da Engenharia Simultânea. Com essa conotação pode-se citar a definição de 

MCKNIGHT; JACKSON (1989) apud. ROZENFELD (1993); TAKAHASHI (1993), na qual 

“Engenharia Simultânea é um desenvolvimento concorrente das funções de projeto com 

uma comunicação aberta e interativa entre todos os membros da equipe com o propósito de 

reduzir o ‘lead time’ da fase de concepção até o início da produção”. Além da definição de 

MUNIZ Jr. (1995) na qual “ES é o processo no qual grupos interdepartamentais trabalham 

interativamente e formalmente no projeto do ciclo de vida completo do produto / serviço para 

encontrar e realizar a melhor combinação entre as metas de qualidade, custo e prazo”. 

 

2.2. O PROJETO PARA A PRODUÇÃO 

 
A realização do Projeto para a Produção tem o potencial de reduzir custos e 

melhorar o desempenho do produto, já que todo o processo de produção é pensado antes, o 

que possibilita a adoção da solução mais adequada. 

MELHADO (1998) observa que a etapa de elaboração do projeto assume relevância 

na medida em que este funciona como sistematizador e transmissor de informações de 

caráter essencial à eficiência da atividade produtiva, destacando-se como elo fundamental 

da cadeia de produção. MELHADO (1992) verificam que a partir de um bom projeto torna-se 

possível elaborar um planejamento e uma programação eficientes, assim como um 

programa efetivo de controle de qualidade para materiais e execução. Na opinião de 

MELHADO (1998), o projeto constitui-se em ferramenta importante para diminuição de 

custos de produção, obtenção do desempenho esperado do produto, e redução da 

ocorrência de falhas no processo de produção e no produto, pela otimização das atividades 

de execução. 

Na opinião de CAMBIAGHI (1992) “as empresas incorporadoras e construtoras estão 

buscando novas tecnologias, novos sistemas construtivos, custos menores de construção, e 

tudo isso exige que a concepção do projeto seja pensada junto com o sistema construtivo, 

para que o desenvolvimento do projeto seja economicamente viável”. O projeto para 

produção, definido por MELHADO (1994) e comumente descrito em outros trabalhos, tais 

como SOUZA (1994) , como projeto que integra a fase de projeto à obra, tem sido apontado 
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como mecanismo para solução de diversos problemas da etapa de concepção e 

desenvolvimento do projeto, e praticado na construção civil muito recentemente. 

MELHADO; FABRÍCIO (1998) destacam que a caracterização da produção (projetos 

para produção) conjuntamente com o desenvolvimento do produto (projetos do produto) tem 

como uma das funções permitir uma melhor tradução das características e especificações 

do produto em procedimentos e seqüências de produção, minimizando a possibilidade de 

execução inadequada ou incompleta destas especificações. 

 

2.3. ASPECTOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
Para cada tipo de construção (estruturas metálicas ou concreto) existem vantagens e 

desvantagens mostrados na Tabela 1. Não deveria existir uma mentalidade competitiva, 

mas sim a de se tirar proveito do melhor de cada um dos sistemas, podendo ainda as 

soluções mistas serem as mais proveitosas, onde cada material é adequadamente utilizado 

num trabalho conjunto. Cada caso deverá ser examinado tecnicamente, visando o 

satisfatório resultado de custo-benefício (Andrade,2002). 

Com a existência de fábricas maiores e de projetos mais sofisticados, aliados à maior 

experiência, a quantidade de estruturas metálicas para grandes obras tem aumentado 

(Andrade,2002). 

 

Tabela 1- Comparativo das características da construção com Estruturas metálicas e da 
construção com concreto 

 

Estrutura Metálica Estrutura de Concreto 

1. Na administração da obra 

Execução em fábrica, apenas montada em 
canteiro Execução predominantemente no canteiro 

Grande precisão dimensional Menor precisão dimensional 
Poucos itens de materiais (aço, parafusos, 

eletrodos) (tintas) 
Maior diversificação de materiais (cimento, areia, brita, água, 

formas de madeira, ferros, aceleradores, etc.) 
Obra seca Obra com muito uso de água 

2. Nas paredes (alvenaria ou outros materiais) 

Precisão milimétrica Maior variação dimensional 
3. Instalações Elétricas 

Pilares e vigas são furados na fábrica Dificuldade de execução de furos nas colunas e vigas 
Necessita proteções contra fogo mais 

sofisticadas Proteção contra fogo simplificada 

4. Prazos 
Simultaneidade de execução da estrutura e 
fundações 

Dependência de terminar as fundações para iniciar execução da 
estrutura 

Avanços da montagem de 3 em 3 pavimentos Avanços de um em um pavimento 

Possibilidade de alvenarias acompanharem a 
montagem 

Dificuldade de execução de paredes enquanto a estrutura estiver 
escorada 

Fonte: Adaptado ANDRADE, 2003 
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2.3.1. Construção com Estruturas de Concreto 

 
2.3.1.1. Problemas no Gerenciamento de Projetos 

 
Na construção civil, a concepção e o desenvolvimento dos projetos têm um papel 

decisivo na qualidade dos produtos e na eficiência dos sistemas de produção. 

MELHADO (1998) descreve sucintamente os problemas relativos à elaboração do 

projeto e atribui as suas origens às características das diversas etapas do seu 

desenvolvimento. A primeira delas, a concepção do produto, onde são verificadas as 

características do terreno, taxa de ocupação, área máxima a ser construída, bem como a 

viabilidade econômica do empreendimento, em muitos casos, ainda é feita de maneira 

informal por um arquiteto, sendo pouco expressivo o envolvimento dos demais projetistas e 

também do construtor. A integração entre eles deveria se dar já nesta fase em que o 

produto está sendo pensado, sendo necessário visualizar a tecnologia disponível e possível 

de ser implantada pela empresa na concretização do projeto, soluções estruturais que 

poderiam ser propostas e resultariam em soluções mais adequadas para o modo de 

construir, dentre outros aspectos. 

Como destaca KOSKELA et. al. (1997), os esforços de projeto são complexos, com 

numerosas interdependências, com decisões sendo impostas por clientes e legislações e, 

sendo tomadas, muitas vezes, com limitações de tempo. Neste contexto, a postura mais 

fácil (para as construtoras) é deixar os projetos como um processo à parte - entre os 

projetistas a quem são delegadas as responsabilidades sobre os projetos. Com isso, os 

projetos acabam sendo orientados para a definição do produto sem considerar 

adequadamente a forma e as implicações quanto à produção das soluções adotadas. 

Mesmo assim, é comum que as especificações e detalhamentos de produto sejam 

incompletas, falhas e incompatíveis e acabem tendo que ser modificadas ou resolvidas 

durante a obra, quando a equipe de produção decide  sobre características e especificações 

do edifício não previstas em projeto. 

“Não é exagero dizer que o gerenciamento dos projetos e serviços de engenharia é 

uma das áreas mais negligenciadas nos empreendimentos de construção. Verificações de 

pesquisas indicam unanimemente que o planejamento e controle são substituídos pelo caos 

e improvisação no projeto”. KOSKELA et. al., (1997). Essa desarticulação parece estar na 

raiz de muitos dos problemas no processo de projetos e, por conseguinte nos problemas 

das obras que são derivados dos projetos. 

O estudo de KOSKELA et. al., (1997) aponta como principais causas dos problemas 

dos projetos o pobre “briefing”, inadequações do conhecimento técnico dos projetistas e a 

falta de planejamento do processo de projeto. 
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Por sua vez, BARROS (1996) lista como importantes obstáculos que limitam a 

qualidade dos projetos frente a construção civil: 

• Trabalho não sistematizado e descoordenado das diversas equipes de projeto; 

• Ausência de um projeto voltado à produção, com dificuldades de alterar a forma 

de projetar, muito voltada ao produto; 

• Falta de padrões e procedimentos para a contratação de projetistas; 

• Realização de uma compatibilização de projetos e não sua real coordenação; 

• Falhas no fluxo de informações internas à empresa construtora e incorporadora, 

prejudicando o processo de retroalimentação de projetos futuros. 

 

2.3.1.2. Aplicação da Engenharia Simultânea 

 
O desenvolvimento de produto por meio da ES pode facilitar a introdução de 

inovações construtivas e dar a essas inovações um caráter mais multidisciplinar que 

considere as várias implicações para a qualidade do produto e do processo de uma 

inovação. Assim, por exemplo, a introdução de novas práticas de produção de laje de 

concreto, que elimina ou reduz o contrapiso (“laje zero” ou “laje plana”), deve considerar 

também soluções para manter níveis aceitáveis de conforto acústico sem o que se 

racionaliza a obra à custa de um prejuízo no desempenho do produto (Souza, 1996). 

No caso das inovações nos métodos construtivos os projetos têm um papel mais 

ativo de propor e desenvolver as inovações. Tais inovações exigem novos detalhamentos e 

mudanças no processo de trabalho cuja implantação depende fundamentalmente das 

construtoras, de sua competência técnica e da capacidade dos projetistas desenvolverem 

tecnológica e construtivamente as inovações (Barros, 1996). 

De fato, o estudo multidisciplinar das inovações construtivas pode agilizar o processo 

de inovação e garantir uma maior confiabilidade, eficiência e eficácia para as ações de 

racionalização propostas. 

A ES aplicada ao processo de projeto pode ser percebida como uma nova filosofia 

de projeto que demanda e fomenta a introdução de inovações na forma de gestão dos 

agentes e tarefas de projeto. Criar um ambiente propício à colaboração e à integração entre 

os agentes do projeto requer rever as práticas estabelecidas e desenvolver mecanismos e 

ferramentas próprias à filosofia que se deseja implantar. Assim, a própria ES se coloca 

como indutora da inovação nos modelos de gestão do setor, e sua aplicação depende da 

disposição dos agentes produtivos em inovarem suas práticas gerenciais (Melhado, 2003, 

Fabrício, 2003). 

Com esse intuito, pode-se definir como a ES na construção civil como “ o 

desenvolvimento integrado das diferentes dimensões do empreendimento, envolvendo a 
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formulação conjunta da operação imobiliária, do programa de necessidades, da concepção 

arquitetônica e tecnológica do edifício e do projeto para produção, realizado por meio da 

colaboração entre o agente promotor, a construtora e os projetistas, considerando as 

funções sub-empreiteiros e fornecedores de materiais, de forma a orientar o projeto à 

qualidade ao longo do ciclo de produção e uso do empreendimento” (Fabricio, 2002). 

 Quanto à aplicação da ES na construção civil , a integração precoce dos agentes do 

empreendimento na concepção do projeto pode contribuir decisivamente para ampliação da 

competitividade dos empreendimentos de construção, embora o foco do projeto seja 

diferente de outras indústrias, sendo crucial a integração dos projetos visando a 

construtibilidade, a qualidade do produto com base em fatores de competitividade 

específicos do ambiente industrial da construção de edifícios e das demandas próprias dos 

clientes de empreendimentos imobiliários. Neste sentido, os objetivos considerados mais 

relevantes para aplicação da ES na criação e desenvolvimento de novos empreendimentos 

de edifícios são Melhado, 2003: 

• Ampliar a qualidade do projeto e, por conseguinte, do produto; 

• Aumentar a construtibilidade do projeto; 

• Subsidiar, de forma mais robusta, a introdução de novas tecnologias e métodos no 

processo de produção de edifícios; 

• Eventualmente, reduzir os prazos globais de execução por meio de projetos de execução 

mais rápida (MELHADO, 2003). 

 

2.3.2. Construção com Estruturas Metálicas 

 

A estrutura metálica é sempre a resultante de um processo industrializado e de uma 

sucessão de etapas interdependentes e integradas da obra. Um sistema que possui 

características próprias muito específicas e diferenciadas (Andrade,2003). 

As características deste processo típico que utiliza e sua importância não dependem 

apenas do tamanho da obra e da construtora ou fabricantes, mas também da sua finalidade, 

seu teor técnico, sua rapidez e economia, suas qualidades de segurança em relação aos 

efeitos externos e de utilização (Andrade,2003). 

Já, os êxitos técnicos e econômicos resultam das atividades interdependentes deste 

processo construtivo. A integração de dois grupos de processos: execução (fabricação) da 

estrutura e a montagem traduzem-se em uma obra com estruturas metálicas. Ambos os 

processos regidos pelas atividades básicas de maior importância, ou seja, a concepção e o 

desenvolvimento do projeto, que envolve por sua vez: o projeto arquitetônico, o estrutural e 

o econômico (Andrade,2003). 
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2.3.2.1.  Falhas em Estruturas Metálicas 

 
Segundo BETINELLI; PRAVIA (2003), Projetar uma estrutura significa resolver 

integralmente os seguintes aspectos: segurança, funcionalidade e durabilidade, todos eles 

igualmente prioritários. As falhas ou acidentes estruturais podem ter suas origens em 

qualquer uma das atividades inerentes ao processo de construção. Na construção metálica 

podem se definir as seguintes etapas: concepção estrutural (projeto, detalhamento e 

dimensionamento), fabricação, montagem, utilização e manutenção.  

Podem-se visualizar as falhas como uma conseqüência de ações humanas, como: a 

falta de capacitação técnica do pessoal envolvido no processo de construção, em todas 

suas etapas, utilização de materiais de baixa qualidade, de causas naturais ligadas ao 

envelhecimento dos materiais componentes das estruturas (por exemplo, corrosão) e de 

ações externas ambientais (BETINELLI; PRAVIA 2003).  

Evitar a repetição dos acidentes ou falhas é um desafio para todos os envolvidos no 

processo da construção metálica.Uma das formas para reduzir o número de falhas é a 

divulgação delas, já que pode-se aprender a partir da análise das causas que conduziram 

uma estrutura metálica ao colapso ou a um funcionamento inadequado (CUNHA,1997). 

Ainda de acordo com BETINELLI; PRAVIA (2003) nas estruturas metálicas pode-se 

citar como causas e conseqüências principais as seguintes: 

• Falhas de projeto e de detalhamento, que podem causar danos e deterioração da 

estrutura até o comprometimento precoce e alto risco de colapso da estrutura em 

serviço. 

• Falhas nos processos e detalhes construtivos, podendo originar desde redução da 

durabilidade da obra até risco de colapso durante a construção. 

• Qualidade ou utilização inadequada dos materiais, originando desde deterioração 

precoce até redução na vida útil da estrutura. 

• Falhas de manutenção ou ausência de manutenção preventiva, derivando numa 

possível degradação acelerada da estrutura, podendo comprometer a sua segurança. 

• Utilização indevida da estrutura, originando danos e redução da vida útil, com 

comprometimento da segurança estrutural. 

Em cada etapa de uma obra, pode-se verificar a existência de ocorrências de falhas, 

porém a etapa de projeto ainda é a maior fonte delas. Em geral, as falhas no projeto 

(considerando dentro do projeto: o cálculo, detalhamento, as plantas executivas e 

construtivas, e as plantas de montagem) são as principais responsáveis pelos danos 

localizados e pela degradação precoce de uma estrutura.  
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A falta de um bom detalhamento impede e dificulta a manutenção. Segundo 

MESEGUER (1991), a origem das falhas em edificações é distribuída conforme: 

 

Figura 1 – Média geral das falhas em edificações 
Fonte: MESENGUER,1991 

 
As tabelas 2, partes 1 e 2, mostram algumas falhas e a solução a ser tomada em 

projetos similares. 

 

Tabela 2 (Parte 1) – Casos de falhas em Estruturas Metálicas 
 

 
Fonte: Adaptado BETINELLI; PRAVIA,2003 
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Tabela 2 (Parte 2) – Casos de falhas em Estruturas Metálicas 
 

 
Fonte: Adaptado BETINELLI; PRAVIA,2003 
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2.4. UTILIZAÇÃO DO CAD COMO FERRAMENTA NO DESENVOLVIMENTO DE 

PRODUTOS 

 

No século XIX, a Revolução Industrial melhorou consideravelmente os poderes 

físicos do homem, na medida em que substituiu por máquinas determinadas tarefas que 

demandavam grande esforço físico. Atualmente assistimos à uma outra revolução, 

fundamentada no uso de computadores. Estas ferramentas oferecem otimizações 

significativas para as capacidades mentais do homem. Estamos familiarizados com a 

utilização dos computadores nos negócios, por exemplo, em bancos, na contabilidade de 

companhias, nas folhas de pagamento, etc. Essa contribuição dos computadores à vida 

contemporânea do homem decorre de sua extrema facilidade e desempenho no trabalho 

com grande capacidade de armazenagem de informações e na capacidade de cálculos 

(BESANT, 1985). 

Atualmente são disponibilizadas as ferramentas denominadas CAD – termo derivado 

de Computer Aided Design, que representa o desenho ou projeto auxiliado por computador. 

Sendo uma ferramenta de auxilio ao desenho ou projeto, tornou quase obsoletas as 

ferramentas tradicionais de desenho para uso restrito em determinadas áreas. Do ponto de 

vista de engenharia de projetos, os sistemas CAD, CAE e CAM otimizam tempo e qualidade, 

reduzindo os riscos de falha de projeto. Atualmente com sistemas bem mais desenvolvidos, 

os engenheiros têm possibilidade de realizar todo processo de projeto, análise de tensões e 

simulação de fabricação antes de confeccionar de fato, a ferramenta (SPEAK,2001). 

De acordo com SPEAK (2001) a indústria tem passado por profundas mudanças com 

a adoção de novas tecnologias provocando aumento na complexidade das informações 

necessárias ao desenvolvimento de novos produtos. Nela estão sendo aplicadas novas 

formas de trabalho. A utilização da engenharia simultânea e os team work exigem 

metodologia de trabalho em que os participantes formem grupos multidisciplinares e 

multifuncionais. Os sistemas CAD foram desenvolvidos para auxiliar e integrar as áreas de 

desenho e engenharia, permitindo essa facilidade e flexibilidade na criação e manufatura de 

produtos aumentando a produtividade com redução dos custos. 

A idéia de desenvolvimento total e integrado entre áreas de trabalho na indústria 

envolve desde pesquisa de mercado, design, engenharia de produto, engenharias de 

projetos até os processos de manufatura. Todas as áreas envolvidas podem utilizar a 

tecnologia CAD para visualizar ou processar informações dos novos produtos 

(SPEAK,2001). 

Portanto, um sistema CAD como ferramenta auxiliar para projeto de produto é 

imprescindível para uma organização que trabalha com um sistema de engenharia 

simultânea, onde o tempo de lançamento de um produto está se tornando mais curto. 
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Capítulo III - APLICAÇÃO DA ENGENHARIA SIMULTÂNEA NA 

CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

 

3.1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA XPTO 

 

3.1.1. Dados Históricos 

 

 A empresa iniciou quando quatro engenheiros que trabalhavam em uma empresa de 

estrutura metálica, na Cidade de Três Rios, resolveram abrir um próprio negócio e então, na 

própria cidade fundaram a XPTO. No início, eles começaram a trabalhar na produção de 

pregos, depois, passaram a fazer também, estruturas metálicas. A XPTO trabalhou com a 

fabricação de pregos durante cinco anos. Depois, se dedicou exclusivamente ao ramo de 

estruturas metálicas. Foi nesse momento que a indústria obteve 70 funcionários, o maior 

número até hoje. 

 Em 1986, a união dos quatros sócios terminou. Com a chegada do atual sócio, a 

empresa foi amplamente reformada e seu espaço físico foi duplicado. 

 Em 2006, a XPTO completou 35 anos de uma história regada a dificuldades, mas 

também de sucesso. Juntos, funcionários e diretores conseguiram fazer a empresa crescer 

e ser uma das maiores no ramo de estruturas metálicas. 

 

3.1.2. Atividades e Principais características 

 

 Atualmente, a XPTO é uma organização de engenharia que atua no ramo de 

estruturas metálicas e caldeiraria, totalmente verticalizada, que ao longo de sua existência 

tem fornecido: cálculo estrutural, detalhamento para fabricação, diagrama de montagem e 

projetos civil, elétrico e mecânico. 

 A fábrica, situada na cidade de Juiz de Fora- MG é equipada com modernos 

equipamentos dispostos em layout adequado, cuja capacidade instalada permite a 

fabricação de estruturas leves (20 a 50 Kg/m²) correspondentes a 250 ton./mês, estruturas 

médias ( 50 a 80 Kg/m²)  a 350 ton/mês e pesada (acima de 80 Kg/m²) a 700 ton/mês. 
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Figura 2 - Área de Produção 
Fonte: Autora 

 

 Ao longo dos anos em atividade, a empresa vem aferindo todo o processo produtivo 

objetivando melhorias na qualidade de seus produtos através de constantes investimentos 

em pessoal/ equipamentos. Esta possui o certificado ISO 9001:2000, uma norma 

internacional de qualidade, que exige processos padronizados de produção e uma 

permanente verificação dos serviços executados. Além disso, há um controle rigoroso da 

matéria-prima utilizada, através de inspeções de recebimento e compra de materiais com 

certificado de qualidade de fornecedores qualificados. O Sistema de Gestão da Qualidade 

da empresa também engloba treinamento e qualificação de pessoal, investimento na 

modernização de máquinas e equipamentos, qualificação do processo de soldagem, 

profissionais qualificados com experiência comprovada, além de constantes parcerias com 

empresas de engenharia também qualificadas. 

 A corporação possui uma vasta diversificação de produtos e está capacitada a 

fornecer: 

• Estruturas metálicas em aço e alumínio planas e espaciais; 

• Estruturas para edifícios de andares múltiplos residenciais e industriais; 

• Torres de transmissão e telefonia, silos, tanques e reservatórios; 

• Pontes rodoviárias e ferroviárias,  

• Equipamentos (pontes rolantes, pórticos, etc.); 

• Montagens eletromecânicas,  

• Tubulações em geral na construção civil; 

•  Serviços de caldeiraria. 

 A companhia possui representação comercial nas principais capitais do país, site 

próprio na Internet e e-mail para contato com clientes e fornecedores.  
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3.1.3. Descrição de Cargos e Estrutura Organizacional 

 

A tabela 3 resume as atividades exercidas pelos funcionários das áreas de projetos e 

produção na companhia XPTO. A estrutura organizacional da empresa encontra-se no 

anexo 1. 

Tabela 3 – Descrição de cargos da empresa XPTO 
 

Funções Atividades 

 

 

 

 

Ajudantes 

• Efetuar consertos mecânicos ou elétricos nas partes mais simples de 
máquinas e equipamentos, fazendo a desmontagem e montagem dos 
respectivos componentes. 

• Efetuar a troca de óleo e limpeza de motores e compressores. 
• Efetuar a substituição de rolamentos de motores e outras peças com 

vida útil previsível. 
• Lavar peças e outros componentes de motores e equipamentos. 
• Auxiliar na desmontagem e montagem de motores e máquinas. 
• Efetuar pequenos trabalhos de pintura e solda. 
• Executar outros serviços auxiliares de manutenção, operando 

equipamentos simples. 
• Efetuar a manutenção e ajuste das ferramentas utilizadas. 
• Limpar a área de trabalho. 
 

 

 

 

Montador 

• Montar peças usando solda de eletrodo para que sejam soldadas. 
• Montagem externa: 
• Montar peças em campo, atentando para os requisitos de projeto. 
• Traçar e furar peças para serem usadas na montagem. 
• Realizar cortar com maçarico, serra ou guilhotina de peças pequenas. 
• Lixar e esmerilhar peças, dando acabamento para o jato e retirando 

pingos de solda e rebarbas diversas. 
• Solicitar a inspeção da peça pelo Encarregado quando finalizada. 
• Avisar ao Encarregado a ocorrência de não-conformidades. 
• Manter o local de trabalho limpo e organizado. 
 

 

    

 

   Soldador 

• Examinar as peças a serem soldadas e verificar especificações, 
desenhos e outros detalhes, selecionando o tipo de solda a ser utilizado. 

• Preparar as partes a serem soldadas, aplicando o tratamento adequado, 
de forma a obter uma soldagem perfeita. 

• Controlar o uso/consumo dos materiais de solda e solicitar o material a 
ser utilizado. 

• Solicitar a inspeção da peça pelo Encarregado quando finalizada. 
• Avisar ao Encarregado a ocorrência de não-conformidades. 
• Manter o local de trabalho limpo e organizado. 
 

 

 

     Pintor 

 

• Verificar junto ao Encarregado a preparação da base (primer), a cor e o 
tipo da tinta a ser usada. 

• Aplicar camadas de primer (quando necessário) e de tinta nas peças 
jateadas, conforme especificado. 

• Solicitar a inspeção da peça pelo Encarregado quando finalizada. 
• Avisar ao Encarregado a ocorrência de não-conformidades. 
• Manter o local de trabalho limpo e organizado. 
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Projetista 

• Programar e supervisionar a execução de projetos de pesquisas para 
desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias e processos, 
novos materiais e instalações. 

• Elaborar projetos, buscando otimizar os objetivos desejados, dentro das 
restrições e possibilidades técnicas e produtivas da fábrica. 

• Auxiliar a Manutenção no desenvolvimento de projetos de novas 
máquinas e equipamentos, ou modificações em equipamentos 
existentes, visando viabilizar a fabricação de novos produtos e melhorar 
a produtividade e capacidade produtiva da fábrica. 

• Auxiliar a Direção no estudo de viabilidade econômica de novos 
produtos e processos. 

• Auxiliar a Direção a avaliar e aprovar novos materiais, em conjunto com 
a Produção, buscando obter redução de custos e ganhos em qualidade. 

 
 

 

 

 

 

 

Auxiliar 

Técnico 

• Planejar a produção, dentro das especificações e padrões de qualidade 
estabelecidos; 

• Elaborar e acompanhar com a Diretoria o planejamento físico-financeiro 
da obra; 

• Auxiliar a Direção na análise de aspectos econômicos da obra visando 
redução de custos; 

• Pesquisar e desenvolver, junto com a Direção, formas adequadas de 
apuração de custos das obras; 

• Auxiliar o Desenhista na elaboração e distribuição de projetos para a 
produção; 

• Auxiliar o Desenhista na análise crítica de projetos; 
• Requisitar materiais e serviços necessários ao andamento da obra; 
• Supervisionar montagem de estruturas em campo; 
• Garantir suprimento de materiais e equipamentos nas obras de campo; 
• Contratar serviços específicos para obra de campo – guincho, transporte 

etc. 
• Coletar e controlar sistematicamente os indicadores da qualidade das 

obras; 
• Acompanhar a execução de auditorias, visando a identificar 

necessidades de melhorias nos processos. 
 

 

 

 

 

Encarregado 

de Produção 

• Organizar, supervisionar e motivar as equipes de produção, visando a 
alcançar níveis crescentes de produtividade. 

• Inspecionar serviços; 
• Identificar, registrar e dar tratamento a não-conformidades, propondo 

medidas para eliminá-las. 
• Contribuir para manter e melhorar a qualidade dos produtos. 
• Participar do esforço para identificar materiais alternativos ou novos 

materiais, que permitam reduzir custos, melhorar a qualidade e a 
produtividade nas linhas de produção. 

• Supervisionar, com orientação do Técnico de Segurança, as condições 
de segurança e higiene no trabalho, recomendando ações corretivas 
quando necessário. 

• Informar ao Eletricista de Manutenção ou ao Almoxarife as necessidades 
de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de produção. 

 
 

     Jatista 

• Realizar jateamento nas peças, a fim de remover corrosão e respingos 
de solda, preparando-as para receber pintura. 
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Estagiários 

• Receber, classificar, encaminhar e arquivar e-mails de projetos e 
propostas; 

• Organizar documentação técnica das obras; 
• Elaborar, em conjunto com a Produção, Romaneios de Embarque de 

produtos; 
• Auxiliar o Desenhista na elaboração e distribuição de projetos; 
• Controle de produção – levantamento de horas, custo de matéria-prima 

e mão-de-obra, tempos de execução; 
• Conferência de matéria-prima para execução de obra; 
• Execução de plano de corte para produção; 
• Visitas técnicas às obras e contatos comerciais; 
• Auxiliar na coleta e no controle dos indicadores da área técnica; 
• Acompanhar a execução de auditorias, visando a identificar 

necessidades de melhorias nos processos. 
Fonte: Adaptado Documentos de Gestão da qualidade XPTO 

 

3.1.4. Equipamentos instalados 

 

 Cada processo produtivo está relacionado com um conjunto de equipamentos. A 

empresa XPTO é subdividida nas áreas de Preparação, Montagem, Solda, Pintura e 

Acabamento e Expedição. 

  No processo de preparação há: 

• Corte a frio 

o Guilhotina 6m capacidade até 13mm  

o Serra de Fita CNC corte de até 600mm 

o Prensa excêntrica de 60 e 40 ton 

• Corte a quente  

o Corte retilíneo com 08 bicos 

o Corte pantográfico com leitura ótica com 04 bicos 

o Oxicorte 

• Furação 

o Furadeira radial capacidade de até Ø 45mm 

o Puncionadeira multicorte 

o Furadeira CNC capacidade de até Ø 40mm prensa excêntrica de 60 e 40 ton.  

 Em todos os setores, os funcionários são qualificados e treinados para utilizarem 

equipamentos de segurança individuais adequados. A movimentação de cargas na área 

produtiva é horizontal e vertical por meio de pontes rolantes. 

 No setor de montagem, os funcionários recebem material advindo da área de 

preparação e aglomeram os componentes de acordo com as especificações do desenho. 

 O setor de soldagem possui soldadores qualificados, máquinas de soldas 

convencionais e máquinas de solda MIG/MAG semi-automáticas. 
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 Antes da pintura, é realizada uma proteção superficial das peças com a limpeza por 

abrasivos com jato de granália de aço em cabine. A pintura é desempenhada através de 

pintura com tinta industrial aplicada pelo processo spray. 

 O último processo, a expedição é feita em um pátio de estocagem do produto 

acabado, com pórtico com capacidade de 10 t e um guindaste sobre pneus capacidade 5 t. 

 

3.1.5. Algumas obras realizadas 

 

 A empresa foi responsável por grandes obras, como a construção dos galpões da 

Paraibuna de Metais, a construção da antiga rodoviária de Juiz de Fora e as obras de 

reforma da Avenida Rio Branco, durante o mandato do ex-prefeito Mello Reis, entre 

outras.Também fez seu nome além de Juiz de Fora e entre os trabalhos de destaque estão 

as participações na construção da Ponte Rio-Niterói, na construção da sede central da Igreja 

Universal e no Parque Gráfico do Jornal O Globo, também no Rio de Janeiro. No estado da 

Bahia, foi responsável pelo projeto e execução de uma ponte móvel, com seis metros de 

comprimento aproximadamente. 

 Já prestou serviços para grandes empresas e estabelecimentos, tais como o Barra 

Shoping, Bayer do Brasil, BC Projetos Ltda., CESAMA, CEMIG, Belgo Mineira, Embratel, 

MRS Logística S/A, O Globo, SIEMENS Ltda., U&M Mineração e Construção S/A, Vectra 

Engenharia Ltda., dentre outros.   

 Dentre os trabalhos mais recentes, pode-se citar as estrutura de aço para silos de 

materiais, carvão e cal, com chapas de ½"e 3/8", para a Alunorte, num total de 800t, sendo o 

cliente a Alstom do Brasil. Outra importante obra foram as estruturas para alto-forno para a 

siderúrgica Belgo Mineira, num total de 600t. As defensas metálicas para uso em portos pela 

Petrobras – Cliente Multitek Engenharia com o peso estimado de 125 toneladas também 

obteve um grande resultado. A tabela 4 mostra alguns trabalhos realizados. 
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Tabela 4 – Trabalhos realizados 
 

Viga para Ponte metálica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defensas Metálicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubulação e Caldeiraria 

 

 

Tubulação e Caldeiraria 

 

Estrutura Metálica para Cobertura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo XPTO de fotos de obras realizadas pela empresa entre os anos de 2005 e 2007 
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3.2. O PROJETO E O PROCESSO DE FABRICAÇÃO  

 

3.2.1. O Projeto 

 

 O processo de gerenciamento de projetos da empresa XPTO ocorre de três formas 

distintas. A primeira, mais utilizada é a terceirização dos serviços, a segundo é a confecção 

dos projetos dentro da empresa, e a terceira é quando o cliente envia os projetos prontos.  

 

3.2.1.1. Processo 1 

 

 O processo de gerenciamento mais freqüente funciona com a terceirização dos 

serviços, ao invés de desenvolver ou realizar um trabalho, gerencia os projetos executados 

por outras empresas. Essa situação altera o processo de gerenciamento em algumas 

particularidades. O projetista, responsável pela área de projetos, não tem mais todo o 

domínio sobre os recursos utilizados durante os trabalhos. Passa agora a colaborar na 

revisão dos projetos, dúvidas dos colaboradores e do chefe de produção durante a 

fabricação e montagem dos componentes no desenho e ajuda também no 

acompanhamento dos resultados. Entretanto, a responsabilidade do projetista a cargo do 

gerenciamento de projetos não diminui, pelo contrário, continua a mesma e talvez um pouco 

maior, pois o custo do projeto se torna totalmente visível e há uma grande pressão para a 

implementação com grande qualidade.  

 Normalmente neste primeiro caso, os desenhos são enviados pela terceirizada para 

o e-mail da empresa e os estagiários responsáveis pela recepção dos e-mails os direcionam 

para o setor de projetos. Chegando lá, os desenhos são analisados pelo desenhista da 

XPTO, no caso de conformidade e após a autorização do diretor, são impressas quatro 

cópias. Reservam-se três cópias por um momento até que seja verificada a totalidade de 

material existente em estoque para iniciar a fabricação. Nesta fase, os estagiários ou o 

auxiliar técnico fazem uma lista de materiais no excel de acordo com a lista de suprimentos 

contida nos desenhos, vão até a fábrica e verificam a existência ou não das respectivas 

matérias-primas em estoque. Caso haja matéria prima suficiente em estoque, verifica-se 

sobre a existência de perfis na lista de material do desenho. Se existir, faz necessário 

realizar o plano de cortes de perfis para serem cortados de forma ótima pelo operador da 

serra de fita CNC. Antes, é importante observar o comprimento que o perfil veio de fábrica, 

pois este fator pode interferir na confecção do plano de corte ou invalida-lo por completo, 

caso o comprimento utilizado seja diferente do real. Se não houver suprimentos em estoque, 

um pedido ao setor de compras deve ser realizado. 
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 Considerando que os materiais existam em estoque e que o plano de corte já está 

confeccionado, o próximo passo é registrar as quatro cópias de acordo com as normas da 

ISO e preencher a planilha de controle de projetos. Uma cópia é arquivada na pasta da obra 

e as outras três são enviadas para a produção juntamente com duas cópias do controle de 

projetos. Uma assinada pelo projetista responsável é entregue ao chefe de produção e a 

outra, assinada pelo chefe de produção, é arquivada na pasta pelo projetista. A planilha de 

controle de projetos serve para identificar qual desenho já foi enviado para a fabricação, 

facilitando assim, o controle de produção. Nela, são identificados o número do desenho, a 

quantidade de cópias que foram impressas e a data que este foi enviado para a produção. 

Ainda é indicado em qual revisão (Atual ou obsoleta) o desenho se encontra.  

 Os processos após o recebimento dos desenhos podem ser visualizados de forma 

esquemática pelo anexo 2 . 

 

Tabela 5 – Planilha de Plano de corte 
 

 
Fonte: Empresa XPTO 
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Tabela 6 – Planilha de Controle de Projetos 

 

 
Fonte: Empresa XPTO 

 

3.2.1.2. Processo 2 

  

 A segunda forma de gerenciamento de projetos na organização é a interna, onde o 

projetista, os auxiliares técnicos e os estagiários realizam tanto o detalhamento do projeto 

quanto o gerenciamento e acompanhamento destes. 

 

3.2.1.3. Processo 3 

 

 A terceira, que também ocorre muito na empresa, é quando o cliente envia os 

projetos (detalhamento e montagem) prontos. Apesar de os projetos sejam feitos pelo 

cliente, isso não diminui a responsabilidade da XPTO, por isso os projetos passam por uma 

análise crítica antes de serem enviados para fabricação. Em todos os casos, os 

procedimentos após os desenhos adquiridos são os mesmos. Em qualquer situação, os 

projetos podem também ser enviados para a empresa por cd. 

 

3.2.2. O Processo de Fabricação 

 

 O processo de fabricação da empresa XPTO inicia-se pelo setor de preparação, 

onde a matéria prima é deslocada do estoque para ser processada (traçada, cortada e/ou 

furada). A segunda área é a montagem a qual as peças são aglomeradas de acordo com o 

desenho de montagem. O terceiro processo é a soldagem, onde as peças serão afixadas 

mais profundamente através dos aparelhos de solda pelos soldadores. O quarto processo é 

o acabamento e pintura. Neste, as peças são armazenadas para retirada dos pingos de 

solda e depois encaminhadas à cabine de jato para serem preparadas para a pintura. 
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Saindo desta cabine, as peças são novamente armazenadas para retirada dos grãos de 

granalha e então se inicia a pintura. A quinta e última área é composta pela expedição. As 

peças são etiquetadas e organizadas em carretas ou caminhões para serem entregues ao 

cliente. O esquema do fluxo de produção encontra-se no anexo. 

 

3.2.2.1. Preparação 

 

 O setor de preparação é a primeira fase do processo de fabricação. Ela é composta 

por: 

• Corte a frio; 

• Corte a quente quatro bicos; 

• Corte a quente oito bicos; 

• Traçagem; 

• Furação; 

• Serra de corte; 

• Oxicorte manual; 

• Oxicorte cnc; 

• Furação com cnc; 

• Corte com a máquina mc. 

 O responsável pelo corte a frio é o cortador. Neste setor os recursos necessários são 

a guilhotina Femasa (1/8 a 3/8”)que realiza o corte de chapas finas, a ponte rolante com 

capacidade de cinco toneladas para o transporte das chapas e peças cortadas, cabos de 

aço como suporte de sustentação da chapas, olhais, balancin’s, a trena metálica de 5 m 

para realizar as medições durante os cortes, uma régua metálica de 1.000 mm, esquadro 

metálico de 305 mm, mesa de suportes com roletes e o riscador, para realizar a marcação 

das chapas. 

 Neste processo aspectos especiais são importantes, tais como a atenção no 

manuseio de cargas suspensas pela ponte rolante e para cortes retos e diagonais, observar 

as medidas do desenho, calcular com a trena, marcar com riscador, riscar com régua 

metálica (com escala), traçando os cortes a serem feitos e marcar os furos necessários, 

conforme desenho. 

 As atividades a serem realizadas no processo de corte a frio estão demonstradas no 

fluxograma do corte a frio na figura 3. 
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Figura 3 – Fluxograma do processo corte a frio 
Fonte:Autora 

 

 Os processos de corte a quente de quatro bicos e de oito bicos são bem 

semelhantes. Em ambos o executante é o maçariqueiro e os recursos necessários são o 

pantógrafo oxicorte (acetileno/oxigênio), fita crepe, o copiador eletrônico CWM 100, a trena 

5 m (calibrada), o desenho para leitura ótica (CHABLONA), bicos de corte, mesa de apoio 

para chapas, ponte rolante e acessórios e cilindros de oxigênio e acetileno. Neste processo 

deve-se utilizar os EPI’s indicados para a atividade, ter atenção no manuseio de cargas 

suspensas pela ponte rolante e determinar o bico de corte a ser utilizado. As atividades a 

serem realizadas nesses processos estão demonstradas no fluxograma do corte a quente 

oito e quatro bicos na figura 4. 

 

 

Figura 4 – Fluxograma do Processo de Corte a quente 8 e 4 bicos 
Fonte:Autora 

 

 Outro processo existente no setor de preparação é a traçagem, sendo o responsável 

(executante), o traçador. Os recursos necessários são: desenho/ projeto, calculadora 

(funções básicas), esquadro metálico comum, trena 5 m (calibrada), riscador, régua metálica 

comum, punção, compasso, marcador industrial, giz e cavaletes. As atividades que devem 

ser processadas com atenção são: utilizar EPI’s indicados para a atividade, limpar e 

organizar a área de execução, utilizar ferramentas em boas condições de preservação e 

uso, providenciar documentações completas (desenho, projeto, croquis etc.), utilizar 
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somente peças para traçagem devidamente inspecionadas e liberadas para a atividade e 

analisar o desenho antes do início da atividade. As tarefas a serem realizadas nesses 

processos estão demonstradas no fluxograma de traçagem na figura 5. 

 

 

Figura 5 – Fluxograma do Processo de Traçagem 
Fonte:Autora 

 

 No processo de furação, os responsáveis são o ajudante de montagem, meio oficial 

de montagem e oficial de montagem. Dentre os recursos necessários pode-se citar os 

desenho/ projeto, a trena 5 m (verificada), a puncionadeira DURMA UNISTAMP (para furos 

c/ diâmetro até 24 mm e chapas c/ espessura até 3/8”), a Furadeira de Coluna KR40 (para 

furos c/ diâmetro acima de 24 mm e chapas c/ espessura acima de 3/8”), Prensa Excêntrica 

de 30 toneladas e a Prensa Excêntrica de 55 toneladas. 

 Os cuidados essenciais são: utilizar EPI’s indicados para a atividade, limpar e 

organizar a área de execução, utilizar ferramentas em boas condições de preservação e 

uso, providenciar documentações completas (desenho, projeto, croquis), utilizar somente 

peças para traçagem devidamente inspecionadas e liberadas para a atividade e analisar o 

desenho antes do início da atividade. As operações a serem realizadas nesses processos 

estão demonstradas no fluxograma de furação na figura 6. 

 

Figura 6 - Fluxograma do Processo de Furação 
Fonte:Autora 

 

 Será descrito no momento, os processos de oxicorte manual e corte com a máquina 

MC 46 (White Martins). O maçariqueiro é o responsável atuante nestes processo. Os 

recursos importantes são a oxicorte manual (acetileno/oxigênio), os bicos de corte 

(conforme tabela WM), a mesa de apoio para chapas, a ponte rolante, acessórios, cilindros 

de oxigênio e acetileno, mangueira, manômetro e caneta para corte. Os aspectos 
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particulares a serem considerados são: utilizar EPI’s indicados para a atividade, atenção no 

manuseio de cargas suspensas pela Ponte Rolante e determinar o bico de corte a ser 

utilizado. A figura 7 abaixo demonstra estes processos. 

 

 

Figura 7 - Fluxograma dos processos de oxicorte manual e Corte com a máquina MC 46  
Fonte:Autora 

 
 Diante do tema principal de estudo, três processos serão mais detalhados que os 

demais, visto que referem-se a atividades automatizadas que atuam integrando as áreas de 

Projeto e Produção, aplicando assim, conceitos de Engenharia Simultânea. Nesta parte do 

capitulo, estes irão ser apenas identificados e a seguir, detalhados dentro do projeto 

integrado na empresa XPTO.   

 Um desses três processos é a serra de corte de franho cnc. Nele, os colaboradores 

que podem executar a máquina especificada são o ajudante de montagem, o meio oficial de 

montagem ou o oficial de montagem. Dentre os recursos, podem-se citar aqueles 

necessários, que são: Desenho ou projeto, trena 5 m (verificada) e Marcador industrial ou 

giz. Alguns procedimentos devem ser realizados com atenção, tais como: utilizar EPI’s 

indicados para a atividade, limpar e organizar a área de execução, utilizar ferramentas em 

boas condições de preservação e uso, seguir o plano de corte enviado pelo setor de 

projetos afim de otimizar os cortes, providenciar documentações completas (desenho, 

projeto, croquis etc.), utilizar somente peças devidamente inspecionadas e liberadas para a 

atividade e analisar o desenho antes do início da atividade. A figura 8 abaixo mostra o 

fluxograma do processo descrito. 

 

 

Figura 8 - Fluxograma da Serra de Corte 
Fonte:Autora 

 
 O outro é a furação por CNC pela máquina V600. Ela é executada pelo operador de 

CNC e os recursos necessários para tal procedimento são: a máquina cnc, trena 5 m, 
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brocas, ponte rolante e acessórios. Os pontos de furação são programados no setor de 

projetos em um software específico pelos estagiários de engenharia, pelo projetista ou pelos 

auxiliares técnicos. A transferência para a máquina é realizada através de antena. O 

operador capta estas programações através do computador servidor. Dentre os cuidados 

essenciais, devem ser citados a utilização de EPI’s indicados para a atividade.devida 

atenção no manuseio de cargas suspensas pela ponte rolante e determinar a broca a ser 

utilizada, de acordo com o furo especificado em projeto. Na figura 9 é detalhado este 

processo pelo fluxograma. 

 

 

 

Figura 9 – Fluxograma do Processo de Furação CNC 
Fonte:Autora 

 

    Pensando em melhorar constantemente a qualidade dos equipamentos e oferecer 

melhores condições de trabalho aos funcionários, a XPTO adquiriu recentemente uma 

máquina de corte CNC, a qual possui três  sistemas de corte, oxicorte, laser e plasma. 

Trata-se da AUTOCUT 2.5, fabricada pela empresa White Martins. Com isso a fábrica 

passou a ter maior agilidade na fabricação de peças de geometria complexa com maior 

qualidade. Atualmente só o método oxicorte é utilizado na fábrica XPTO, mas nada impede 

que em algum momento os outros dois sejam empregados também. Para esta tecnologia 

um software é usado para desenhar peças e programar o corte. Os programadores são os 

auxiliares técnicos e o projetista. A figura 10 mostra a máquina Autocut realizando um corte 

por oxicorte. 
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Figura 10 – Autocut 
Fonte: http://www.prestatti.com.br/html/empresa_tecnologia.php 

 

 O software “Lantek Expert Cam “ permite fazer a interface entre os perfis das peças a 

serem cortadas e as máquinas CNC através das funções: 

• Corte contínuo em automático;  

•  Nesting automático (arrumação de peças na chapa) proporcionando maior economia 

de chapa;  

• Seleção automática ou manual do ponto de entrada de corte;  

• Biblioteca de chapas que incluem dimensões, velocidades e kerf;  

• Banco de perfis;  

• Alteração da escala, ângulo de posicionamento e simetria;  

• Perfis catalogados que permitem que geometrias sejam programadas rapidamente;  

• Colisão entre peças, evitando a sobreposição de cortes  

• Arredondamento de cantos vivos;  

• Função geometria , onde o usuário pode construir e modificar geometrias;  

• Simulação do corte.  

  Este é um sistema CAD que proporciona uma gestão integrada de todo o processo 

de produção relativamente aos trabalhos em chapa. A automatização da programação dos 

cortes de chapas (oxicorte) é realizada neste software específico e transferidos via antena 

para a máquina de corte. 

  A seguir na figura 11 é mostrado o fluxograma do processo de corte pela máquina 

AUTOCUT. 
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Figura 11 – Fluxograma do processo de corte CNC pela AUTOCUT 
Fonte:Autora 

 

3.2.2.2. Montagem 

 

  Após a preparação das peças, estas são enviadas para o setor de montagem. Os 

executantes desta área são os montadores e os meio oficiais de montagem. Dentre os 

recursos necessários para os procedimentos de montagem pede-se citar o projeto de 

fabricação, a trena, os maçaricos, a cunha, a lixadeira , o “cachorro”, marreta, martelo, 

alavanca, talhadeira, solda, estropo, ponte rolante, garra e carrapato pcv: 2. 

  Tornam-se necessários alguns cuidados especiais como a utilização de EPI’s 

indicados para a atividade, limpeza e organização da área de execução, utilização de 

ferramentas em boas condições de preservação e uso,providenciar documentações 

completas (desenho, projeto, croquis etc.), utilizar somente peças devidamente 

inspecionadas e liberadas para a atividade e análise do desenho antes do início da 

atividade. 

  

3.2.2.3. Soldagem 

 

  A próxima etapa é a soldagem e os principais recursos utilizados são:  

• Desenho o projeto 

• Spray antiaderente 

• Máquinas de solda 

• Lixadeiras 

• Cachorro 

• Limpa-pingos 

• Ferramentas: alicate, picão, chaves de boca e marreta 

• Cavaletes Lanterna de mão 



 31 

• Calibre de solda 

• Paquímetro 

  Os executantes são soldadores de vários níveis, dependendo do tempo na empresa, 

experiência como soldador e cursos realizados na área. Os cuidados especiais são: 

• Utilizar EPI’s indicados para a atividade; 

• Limpar e organizar a área de execução; 

• Utilizar ferramentas em boas condições de preservação e uso; 

• Providenciar documentações completas (desenho, projeto, croquis etc.); 

• Utilizar somente peças devidamente inspecionadas e liberadas para a atividade; 

• Analisar o desenho antes do início da atividade. 

 

3.2.2.4. Acabamento e Pintura 

 

  Na área de acabamento e pintura ocorre o jateamento com granalha pelo jatista e 

ajudantes, assim como a pintura pelos pintores. Após o jateamento as peças são colocadas 

em cavaletes para retirar resíduos de granalha do jato e pingos de solda com utilização de 

talhadeira e marreta. Para retirar possíveis rebarbas são usadas as lixaderas. Se 

necessário, desempenar, com utilização de “cachorro”, marreta e/ou maçarico. A inspeção 

visual é feita após a conclusão da limpeza, em todas as peças.  

  No processo de pintura, a quantidade de demãos a ser aplicada na peça é definida 

pelo projeto.Ao movimentar a peça, deve-se fazer proteções adequadas para evitar danos à 

pintura. Os pintores devem observar que a peça deverá ser pintada em, no máximo, 08 

horas após o jateamento. Após a pintura, as peças são reservas até atingir a secagem. 

 

3.2.2.5. Expedição 

 

  No setor de expedição, as peças são organizadas em um veículo contratado com 

antecedência e o inspetor de pintura emitirá o romaneio que é a relação de peças a serem 

expedidas. Este é feito manualmente em um formulário próprio de romaneio e depois 

repassado à área de projetos para realizar o mesmo procedimento, mas de forma digital. As 

peças são identificadas por etiqueta unitariamente ou por lote, como aplicável.  
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Tabela 7 -  Romaneio de Embarque 

 

Fonte: Empresa XPTO 

 

3.3. O PROJETO INTEGRADO NA EMPRESA XPTO 

 

3.3.1.   A utilização do Cad em Estruturas Metálicas 

 

 Os benefícios da ES são maximizados pela tendência atual de aumento do uso de 

ferramentas computacionais no desenvolvimento de projetos e fabricação. Na empresa 

XPTO, o projeto de produto e planos de processo são desenvolvidos simultaneamente com 

o auxilio de ferramentas CAD. Com isso é melhor e mais seguro os projetistas trabalharem 

em modos industriais, o que traz liberdade para adicionar características ao projeto ou 

manipular o próprio plano do processo, que são partes da ES. 

 O uso do CAD permite aos integrantes da área de projetos da empresa XPTO e ao 

encarregado de produção verem o produto real, tanto na fase de conceito como após o 

projeto concluído, minimizando a margem de erros.  
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 Assim, a utilização de sistemas CAD admite a criação de ambientes de trabalho mais 

colaborativos, uma vez que permite o compartilhamento de informações de projeto entre 

diferentes estações de trabalho, possuindo estas também um software compatível. 

 A empresa adquiriu recentemente um software para estruturas metálicas CAD/CAM, 

chamado metálica 3D da Multiplus. Nele, pode-se importar um desenho feito em qualquer 

programa CAD (dwg ou dxf) e as linhas deste desenho são transformadas em barras, sem a 

necessidade de redesenhar toda a estrutura. Este software é fácil de aprender, possui 

recursos para automatizar praticamente todas as tarefas, situações e casos comuns no 

detalhamento e fabricação de estruturas metálicas, resultando em um grande aumento na 

produtividade e economia de tempo para terminar o projeto.  

 

3.3.2. Utilização de máquinas CNC 

 

3.3.2.1. Serra de fita franho CNC e o Plano de corte 

  

 Por volta de um ano, a serra de fita franho da empresa XPTO passou a ser um 

processo automatizado com variação CNC. A máquina é controlada por um colaborador que 

atua cortando perfis que no decorrer do processo produtivo serão transformados em vigas 

ou colunas.  

 Com o objetivo de otimizar os cortes, é realizado o Plano de Cortes (Tabela 5) pelo 

setor de projetos. Ele é feito analisando todas as possibilidades de corte das peças e 

escolhendo a de melhor aproveitamento. As sobras com tamanho igual ou superior a duas 

vezes a altura do perfil são aproveitadas fazendo soldas com outras peças. 

 A realização do plano de corte se enquadra na aplicação dos conceitos de ES por 

atuar integrando a área de projetos com a área produtiva e assim contribuir com a 

otimização da produção, aumento da agilidade nos serviços, com a qualidade superior das 

peças e redução dos custos pelo aproveitamento de peças que virariam sucata ou 

continuaria no estoque. 

 Alguns softwares de plano de corte já foram buscados no mercado, entretanto não foi 

encontrado algum que satisfizesse totalmente as necessidades da empresa. Os programas 

existentes realizam o aproveitamento de perfis, porém não realizam soldas de sobras 

anteriores com novas peças. 

 

 O tempo gasto na concretização e conferência dos planos de corte é bem 

considerável, pelo alto grau de raciocínio lógico que este processo demanda. Então, um 

software que atuasse neste segmento seria um grande adianto para a cadeia produtiva. 
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3.3.2.2. Furadeira V600 

 

 A empresa possui uma furadeira da marca Voortman, a V600, que atua com a 

perfuração por um sistema compacto de brocas para furação de perfis, chapas e 

cantoneiras. Devido à utilização de uma tabela fixa para perfuração da máquina, esta é 

perfeitamente adequada para a construção de aço em empresas com espaço limitado como 

é o caso da XPTO.  

 Com os projetos em mãos, o processo de furação tem início com a programação em 

um software especifico que fornece arquivos nc. Há algum tempo atrás, quando estes 

arquivos não eram enviados pelo cliente, o operador da máquina realizava a programação 

da furação no chão de fábrica. Esta atividade demandava muito tempo no processo, visto 

que são procedimentos trabalhosos que necessitam de certo grau de concentração. Hoje, 

esta atividade, quando os arquivos não são enviados pelo cliente ou pela empresa de 

projetos terceirizada, é realizada pelo setor de projetos, deixando o operador apenas a 

cargo de comandar a máquina durante a furação.   

 A utilização da furadeira V600 está de acordo com conceitos da ES, por atuar 

facilitando a fabricação pela integração da área de projetos e a área de manufatura. Os 

arquivos nc contribuem na redução do tempo de produção, e dos erros humanos. A figura 

12 mostra a máquina V600 sendo comandada pelo operador e a figura 13 a tela da máquina 

para programação da furação. 

 

 

 
Figura 12 -  Máquina V600 em funcionamento 

Fonte: Autora 
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Figura 13 -  Tela da V600 
Fonte: Autora 

 

3.3.2.3. Autocut 2.5 

 

 A máquina Autocut 2.5 realiza o corte chapas por oxicorte, a laser ou por plasma. 

Também é uma máquina automatizada que transfere os desenhos feitos no computador da 

área de projetos por um programa específico diretamente para a máquina cortar. Faz parte 

dos processos que utilizam conceitos de Engenharia Simultânea por otimizar a produção, 

encurtar as distâncias dos processos e integrar as áreas da empresa. 

 

3.3.2.4. Corte a quente (chablona) 

 

 A empresa XPTO possui uma máquina de corte a quente CNC ( Pantógrafo MCPE 

1500) que funciona como copiadora de desenhos CAD. Os desenhos são realizados pela 

área de projetos e impressos em uma folha branca com espessura da linha em preto mais 

grossa que a habitual (por volta de 0.6 mm). Os desenhos são organizados na mesa ao lado 

da máquina e o leitor visualiza as linhas impressas, cortando assim, as peças conforme o 

desenho. Por integrar as áreas de projeto e produção, este processo pode ser considerado 

atuante nos segmentos da ES. Funciona contribuindo com o aumento da produtividade, 

diminuição dos erros de fabricação, aumento da precisão das peças e redução da fadiga do 

operador pela substituição do corte a quente manual com maçarico. A figura 14 mostra a 

máquina de corte a quente copiadora CNC. 
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Figura 14 - Corte a quente copiadora CNC 
Fonte: Autora 

 

3.3.3. Comunicação via rádio  

 

 Atualmente, a empresa XPTO dispõe de quatro rádios para comunicação interna. 

Estes componentes otimizaram o diálogo entre os setores que precisavam discutir sobre 

assuntos da empresa e não conseguiam via ramal telefônico. Isto ocorria visto que a 

Empresa de Estruturas Metálicas promovem um alto grau de ruído dificultando este 

processo de comunicação. Os rádios que funcionam por freqüência, facilitam o 

entendimento entre os colaboradores durante o desenvolvimento do produto. 

 A idéia de implantação deste procedimento de comunicação foi avaliada em reuniões 

de planejamento e autorizada pela direção. Esta iniciativa otimizou os meios de 

comunicação e reduziu as distâncias entre os setores atuando assim com conceitos da ES. 

 

3.4. VANTAGENS E DESVANTAGENS DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

  Como na maioria dos processos empresariais, os projetos integrados na empresa 

XPTO além de proporcionarem diversas vantagens também apresentam algumas 

desvantagens. 

 O uso de ferramentas do CAD proporciona a execução de serviços mais rápidos e 

precisos, facilidade para alterações, maior integração entre as várias fases do projeto, 

aumento da produtividade e melhoria de comunicação entre o pessoal que utiliza esse 

sistema. Por outro lado essas ferramentas requerem investimentos, tempo para instalação e 

treinamentos. Além disso, há tempo perdido devido a falhas nos equipamentos com o 

sistema CAD na empresa, demora de resposta pelo computador devido a máquinas lentas 

para o trabalho gráfico, dificuldade de aprendizagem do software, problemas de postura 

(dores nas costas, coluna) nos usuários e alto nível de tensão durante o trabalho. 
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 O mesmo acontece na utilização das máquinas CNC existentes na empresa XPTO. 

Dentre as vantagens, pode-se citar o aumento do volume de produção, reduzindo os custos 

da mesma, o aumento da precisão de peças produzidas, permite uma redução do tempo de 

produção de uma peça. Em contra partida, possuem investimento inicial elevado e 

necessitam de operadores mais especializados. A Tabela 8 descreve algumas vantagens e 

desvantagens para cada atividade atual da organização. 

 

Tabela 8 -  Vantagens e Desvantagens na Situação atual da empresa 
 

Situação Atual Aplicações Atuais Dificuldades Atuais 

 

 

Utilização do 

CAD 

• Maior velocidade na elaboração de 
projetos 

• Maior integração entre as várias 
fases do projeto 

• Dificuldade de encontrar 
pessoas especializadas 
em CAD para integrar a 
equipe 

• Não integração com o 
estoque (material 
disponível) 

• Fadiga óptica dos 
usuários de CAD 

Utilização da 

Serra franho 

CNC e Plano 

de Corte 

• Reduz sobras em estoques e atua 
otimizando o aproveitamento de 
perfis 

• A realização manual do 
plano de cortes é 
demorada 

• Dificuldade de encontrar 
software que atenda 
este objetivo. 

Utilização da 

Furadeira  

V600 CNC 

• Aumenta a precisão de peças 
produzidas 

• Manutenção exigente e 
especializada 

Autocut 2.5 • Maior aproveitamento de chapas • Não elimina 
completamente os erros 
humanos, como a 
programação incorreta 
do corte. 

Utilização de 

chablonas no 

corte a quente 

• Aumenta o volume de produção, 
reduzindo os custos da mesma 

• Necessita de operadores 
mais especializados e 
treinados 

Comunicação 

via rádio 

• Melhoria na comunicação entre os 
setores 

• Constantes 
interferências na 
freqüência utilizada 

Fonte: Autora 
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Capítulo IV -  PROPOSTA DE MELHORIA 

 

 A estrutura metálica é a resultante de um processo industrializado e de uma 

sucessão de etapas interdependentes e integradas da obra. As características deste 

processo indicam que sua importância não depende apenas do tamanho da obra e do 

projetista ou fabricantes, mas também da sua finalidade, seu teor técnico, sua rapidez, 

economia e suas qualidades de segurança em relação aos efeitos externos e de utilização. 

Já, os êxitos técnicos e econômicos resultam das atividades interdependentes deste 

processo construtivo, isto é, da integração dos processos. 

 Ao aplicar de forma adequada os conceitos de Engenharia Simultânea, a empresa 

XPTO está contribuindo para minimizar parte dos seus problemas mais eminentes, pois 

além dos benefícios já conhecidos, resultante da implantação da ES, como prazo, custo e 

qualidade, também verificou-se melhorias a nível de eficiência na comunicação e na 

colaboração dos diferentes setores durante o processo de desenvolvimento do produto. 

 Neste capítulo são descritas as diretrizes que envolvem a proposta de melhoria. Foi 

observado que estas devem ser aplicadas de forma integrada para surtir efeito na empresa 

XPTO. 

 

4.1. DIRETRIZ 1 – INTEGRAÇÃO EQUIPES 

 
 A principal diretriz de melhoria para a empresa XPTO está relacionada diretamente 

com a prática de desenvolvimento da Engenharia Simultânea que requer uma constante e 

ampla interação entre departamentos e entre especialidade, de forma a integrar pessoas em 

grupos multidisciplinares e interdepartamentais. Para tanto, a formação de grupos de 

desenvolvimento de produto tem por finalidade levar, para os projetos, a experiência de 

várias especialidades e diferentes funções que irão compor o processo produtivo em 

desenvolvimento, objetivando o estabelecimento de processo de comunicação formais 

interativos, cuja coordenação garanta a distribuição das informações pertinentes entre os 

participantes da equipe de projetos. 

A formação de redes de trabalho baseadas em equipes para a implementação da ES 

na empresa facilita o desenvolvimento de produtos ou processos de maior qualidade, a 

menor custo, na medida em que permite uma maior integração das pessoas e 

conseqüentemente um melhor resultado do trabalho. Para constituir redes de trabalho, a 

empresa deve observar pontos importantes presentes na tabela 9. 
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Tabela 9  – Elementos e Propostas para melhorias 

 
Elementos Propostas para atingir o objetivo 

 
 
 

Comunicação 

• Estabelecimento de canais e regras de comunicação; 
• Preferir a Comunicação em dois sentidos (permite que uma 
equipe use as informações de experiências anteriores com dados 
completos sobre os problemas encontrados, suas causas, como 
estes foram superados) à comunicação em sentido único (a 
informação é repassada sem que haja discussão sobre as causas 
e os porquês dos problemas ocorridos). 

 
Integração 

 

• Constantes reuniões de Planejamento; 
• Treinamentos coletivos. 

 
Co-locação 

(colocar as pessoas de 
diferentes 

departamentos juntas 
em um mesmo 
espaço físico) 

 

• Aproximar a sala do setor de projetos da cabine do chefe de 
produção. Ficando alocados no mesmo prédio ou andar. Com 
isso, algumas barreiras funcionais que separam os 
departamentos são quebradas, além de promover uma interação 
próxima e freqüente tão necessária nas atividades de 
desenvolvimento de novos produtos. 
 

 
 

Cooperação 

• Desenvolvimento da consciência de trabalho cooperativo 
através de treinamentos e palestras; 
• Desenvolvimento de um sistema que permite a circulação da 
informação entre os membros. 
 

Coordenação • Obtenção de um líder e indicações de suas funções. 
 

Confiança 
• A gerência fornecer autonomia para a equipe realizar o 
trabalho; 
• Atuação da equipe de forma responsável e correta. 

Fonte: Autora 
 

4.2. DIRETRIZ 2 – INTEGRAÇÃO PROJETO E ESTOQUES 

 
 A integração do controle de estoques seria outro aspecto a ser considerado. Evitar 

que a análise de matéria-prima seja feita de forma manual durante a fase de planejamento 

otimizaria os processos e consequentemente o tempo total de produtividade. O caminho 

para a proposta é que haja um sistema integrado que seja atualizado em momento real afim 

de fornecer informações confiáveis e constantes. 

 Atualmente, quando há a necessidade de conferir se há material para realizar 

determinada obra, o auxiliar técnico ou os estagiários precisam sair do escritório e ir à área 

produtiva para analisar se existe matéria-prima em estoque. Este processo demanda tempo 

e consequentemente, custo. 

 Quando os estagiários não conseguem identificar determinado material em estoque 

ainda há necessidade de interromper algum funcionário da produção experiente que o 
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consiga. Este fator bloqueia o processo produtivo e atrapalha o colaborador que estava 

concentrado no processo. 

 Já existe na empresa um sistema integrado de estoque, entretanto este não é 

utilizado corretamente, visto que os dados de entrada x saídas não são constantemente 

atualizados. A proposta é que haja um funcionário ou até mesmo estagiário no almoxarifado 

para atualizar no sistema a matéria-prima que entre na fábrica que saia para uso interno ou 

externo.  

 Com isso, o processo na área de projetos vai fluir mais rapidamente, visto que os 

dados poderão ser coletados no sistema e melhorará o processo produtivo porque os 

funcionários não precisarão mais parar a fabricação para atender terceiros. Na Figura 15 

pode-se observar o processo de verificação atual de matéria-prima no estoque. Sendo a 

pessoa 1, o estagiário ou o auxiliar técnico e a pessoa 2 o funcionário do setor produtivo que 

foi interrompido. Já a figura apresenta de forma esquemática a diretriz 2 de integração do 

projeto e do estoque. 

 

 

Pessoa 1

Pessoa 1
Pessoa 2

FÁBRICA

ESCRITÓRIO

 

Figura 15 -  Processo atual da XPTO de análise de matéria-prima no Estoque 
Fonte: Autora 
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Servidor

SETOR DE PROJETOS

SETOR DE PRODUÇÃO

Almoxarifado 
- Inserir 

constantemente dados 
no sistema de 

recebimento e saída de 
materiais.

Maior facilidade de 
coleta e utilização 

dos dados.

 

Figura 16 –Diretriz de integração Projeto e Estoque 
Fonte: Autora 

 

4.3. DIRETRIZ 3 – INTEGRAÇÃO PROJETO E EXPEDIÇÃO 

 

 No mesmo âmbito da integração, surge a necessidade de vinculação da fase de 

expedição com a área de projetos. Seria interessante se este processo fosse informatizado 

porque além de melhorá-los individualmente, contribuiria também na otimização do setor de 

vendas e notas fiscais. Na área de expedição, a pessoa responsável faria a lista de peças 

que estariam sendo embarcadas através de um computador instalado na área de embarque 

e por um programa integrado estas informações seriam transmitidas ao setor de projetos 

para análise e conferência. Após este procedimento, o documento seria impresso e 

entregue na área de vendas e notas fiscais, otimizando assim a entrega do produto e 

consequentemente o prazo desta e outras obras. 
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4.4. DIRETRIZ 4 – INTEGRAÇÃO PROJETISTA CONTRATADO E EMPRESA 

 

 Com referência aos conceitos da Engenharia Simultânea, a transferência de 

conhecimento e informação entre os diversos atores integrantes do desenvolvimento do 

produto torna-se um diferencial competitivo.  

 Partindo do princípio que a experiência acumulada na atividade de projetar é de 

grande importância, faz-se necessário propor reuniões antes do inicio do desenvolvimento 

dos projetos com diversos integrantes atuantes nas etapas de desenvolvimento do produto, 

como o diretor, o projetista contratado, o desenhista da empresa, o chefe de produção e 

outros. 

 Este processo seria importante para cooperação e consenso entre os envolvidos no 

desenvolvimento, uma vez que reuniões antecipadas fundamentam a orientação simultânea 

e conjunta entre os vários profissionais na organização de forma adequada do fluxo de 

informação entre eles e na condução das decisões a serem tomadas na fase inicial de 

concepção do empreendimento.  

 Nesta oportunidade poderia ser combinado como os projetos seriam enviados a 

empresa e feito questionamentos sobre remessas de revisões. A fim de evitar retrabalho 

tanto na área de projetos da companhia como no setor produtivo, o projetista deverá avisar 

imediatamente caso observe um erro em algum desenho. Não apenas enviar o projeto 

revisado, mas também comunicar, via telefone ou e-mail, assim que uma não-conformidade 

for avistada. 

 Nesta reunião seriam combinados os prazos para entrega dos projetos, para que não 

haja prejuízo no prazo de entrega final da obra e também a prioridade de remessa dos 

desenhos com relação a parte da obra que deverá ser fabricada primeiro. 
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Capítulo V - CONCLUSÕES 

 
 Conforme apresentado no trabalho, fica evidente que a Engenharia Simultânea 

promove a formação de grupos multidisciplinares e fomenta a comunicação entre os 

departamentos envolvidos no processo do projeto. 

 As diretrizes que formam a proposta de melhoria focam principalmente o 

compartilhamento das informações, buscando facilitar a integração entre as áreas da 

empresa em estudo.  

 A primeira diretriz (Integração de equipes) é fundamental para a implementação da 

Engenharia Simultânea, que ocorreria através de palestras e treinamentos entre os 

funcionários dos setores de projetos e líderes do setor produtivo. De acordo com a cultura 

da empresa, que incentiva a realização de treinamentos e reuniões, a diretriz 1 seria bem 

aceita.  

  A concretização do segundo caminho (Integração Projetos e estoque) tornaria as 

consultas de material armazenado mais dinâmicas e ágeis. Este ainda forneceria 

continuidade no fluxo produtivo pela não interrupção de funcionários que controlam o 

estoque. 

 A terceira diretriz (Integração Projeto e expedição) além de otimizar os setores de 

Projeto e Produção, tornaria eficazes também outras áreas, tais como, compras, vendas e 

finanças. Com a rapidez na emissão da nota fiscal, os produtos a serem entregues 

chegariam ao cliente com o prazo reduzido. 

 A quarta diretriz (Integração Projetista contratado e empresa) melhora a relação 

entre o projetista e a empresa, facilitando a comunicação e a possibilidade de detectar mais 

rapidamente algum erro. Pelo mesmo motivo da diretriz 1, não haveria maiores problemas 

em implantar a diretriz 4. 

 A empresa XPTO já possui um sistema que integra algumas áreas, tais como 

finanças, estoque, compras e recursos humanos. Entretanto, os funcionários do setor de 

projetos não possuem acesso ao sistema. Mesmo q possuísse, informações do estoque, 

como quantidade de chapas, perfis e cantoneiras não são constantemente atualizadas. A 

restrição do sistema existente e a falta de atualização de informações do estoque foram 

consideradas uma dificuldade para a implementação do caminho 2. 

 A restrição do sistema existente e a ausência de computadores na área de 

expedição são fatores que dificultam a implantação da diretriz 3. 

 Apesar de algumas dificuldades, a XPTO possui ferramentas capazes de 

implementar a Engenharia Simultânea na empresa. Isto contribuiria com a redução das 

falhas e integração entre os setores estudados. Como resultado final estaria o aumento da 

credibilidade, da confiabilidade e da qualidade dos produtos. 
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ANEXO 1 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA XPTO 
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ANEXO 2 – FLUXOGRAMA DA XPTO 
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ANEXO 3 – FLUXO DE PRODUÇÃO DA XPTO 
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ANEXO 4 – LAYOUT DA XPTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


