
Resumo 

 

Este trabalho visa optimizar o processo de corte por laser, nomeadamente no que diz 

respeito aos tempos e métodos requeridos, como também a qualidade da superfície de 

corte. 

O objectivo do estudo de métodos e tempos consiste na aplicação de uma metodologia 

para este estudo na obtenção de peças cortadas a laser. A ideia principal deste estudo 

consiste em obter um diagnóstico preciso do processo em questão, bem como 

encontrar oportunidades para a melhoria do processo. Inicialmente, dividiu-se o 

processo em estudo em elementos (tarefas), retirando o tempo requerido e o número de 

operários necessários para a sua execução. Ao longo do trabalho, surgiram ideias a fim 

de melhorar o método e seus tempos. 

Constatou-se que o método aplicado pela empresa está correcto. Apenas de notar, que 

para a execução dos elementos e optimização do tempo padrão destes são 

necessários dois operadores para executar cada tarefa. 

Relativamente à qualidade da superfície de corte, procurou-se correlacionar alguns 

parâmetros com a manutenção do laser. Os parâmetros em estudo estão relacionados 

com a norma DIN 2310. Foram efectuados dois estudos, no primeiro retiraram-se 

algumas peças no intervalo de manutenção do laser empregue pela empresa (de 3 em 

3 dias) e analisaram-se as peças segundo os parâmetros da norma DIN 2310. 

Verificou-se que o intervalo de manutenção do laser utilizado pela empresa é correcto, 

mas é de notar que para a obtenção de uma melhor qualidade de corte seria necessário 

diminuir este intervalo. Deste modo, foi efectuado um segundo estudo no intuito de se 

encontrar um intervalo de manutenção do laser óptimo para a obtenção de boas 

qualidades das superfícies de corte. Para a execução deste estudo, foram retiradas 

amostras em diversas chapas desde do dia de manutenção do laser até a próxima 

manutenção. A partir deste foi possível definir qual seria o intervalo de manutenção 

para a obtenção de uma óptima qualidade de corte que a empresa deveria utilizar. 

Constatou-se que o intervalo de manutenção do laser deverá ser efectuado todos os 2 

dias de trabalho. 



Por fim, decidiu-se estudar a possibilidade de se implementar o sistema Activity Based 

Costing na empresa, uma vez que as empresas procuram, cada vez mais, uma maneira 

de reduzir os custos dos seus produtos, eliminar os desperdícios e os custos que não 

agregam valor, afim que possam competir no preço. Os sistemas tradicionais não 

permitem identificar e eliminar as actividades que não agregam valor. Deste modo, esta 

parte do trabalho tem por objectivo principal analisar os custos para uma possível 

implementação do sistema na empresa. Para a elaboração desta parte do trabalho, 

observou-se e registou-se todas as actividades envolvidas na execução de um produto 

obtido por laser. Após a identificação das actividades, procedeu-se a escolha de quais 

serão os direccionadores de custo para cada actividade. A partir destes 

direccionadores, calculou-se o custo aproximado de cada actividade tendo o cuidado de 

averiguar quais são os recursos requeridos por estas. Por fim, calculou-se o custo de 

um produto efectuado por laser e comparou-se o resultado obtido com o processo 

utilizado pela empresa. 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this work is to optimize the laser cut process, particularly in what 

concerns to times and methods required, as also to the cut surface quality. 

The objective of the study of methods and times consists in the application of a 

methodology for this study in the obtaining of cut laser pieces. The main idea of this 

study consist to obtain a precise diagnose of the process in question, as also to find 

opportunities to improve it. Initially, the process was divided in study of elements (task), 

taking the required time and number of employees necessary for its execution. 

Throughout the work, ideas came up in order to improve the method and its times. It was 

confirmed that the method applied in the company was correct. Only to notice, those for 

the execution of the elements and optimization of its standard time are necessary two 

employees to execute each task. 

In what concerns to the cut surface quality, I tried to correlate some parameters with the 

laser maintenance. The parameters in study are related with the DIN 2310 norm. Two 



studies were executed, in the first some pieces were picked out during the laser 

maintenance stop performed by the company (every 3 days) and analyzed according to 

the DIN 2310 norm parameters. I noticed that the laser maintenance stop used by the 

company is correct, but is to notice that to obtain a best quality cut it would be necessary 

to decrease that maintenance stop. Concerning this fact, it was done a second study 

with the purpose of finding a good laser maintenance stop for the obtaining of good 

quality in the surfaces cut. For the execution of this study, there were picked up samples 

form a few metal sheets from the day of the first maintenance stop to the next. After 

doing this it was possible to define what would be the maintenance stop to obtain an 

excellent quality cut that the company should use. I realized that the laser maintenance 

stop should be done every 2 days work. 

At last, I decide to study the possibility of implementing the Activity Based Costing 

system in the company, since the companies search, each day even more, a way to 

reduce their products cost, eliminating the wastes and cost that don’t add value, in order 

to compete in the market prices. The traditional systems don’t allow identifying and 

eliminating the activities that don’t add value. Concerning this fact, the primal objective 

of this part of the work is to analyze the cost of a possible implementation of the system 

in the company. To execute this part of the work, I observed e registered all the activities 

involved in the execution of a product obtained by laser. After the identification of the 

activities, I proceeded to the choice of the indicators cost for each activity. Following this 

indicators, I calculated the approximated cost of each activity having the careful to 

investigate which are the resources required by its. At last, I calculated the cost of a 

product executed by laser and compared the result with one obtained by the process 

used by the company. 


