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Resumo 

O presente trabalho incide sobre o projecto de racionalização da máquina de 
corte de chapa a laser ADIRA CCL 3015. A racionalização deve-se à vontade da 
empresa em ganhar competitividade, melhorando a sua máquina e reduzindo os 
custos de produção. 

O processo de racionalização passou por duas fases. Numa primeira fase, foi 
elaborada a lista de peças a racionalizar. Para isso começou-se por um 
benchmarking com o objectivo de posicionar a máquina CCL 3015 no mercado 
internacional. Junto dos clientes da ADIRA, proprietários de uma CCL 3015, e 
com base num questionário online, foi feita uma análise de valor que possibilitou 
ter um melhor entendimento das necessidades do mercado, permitindo também 
apurar a satisfação dos clientes relativamente à CCL 3015. Em paralelo, foi feita 
uma análise ABC à CCL 3015 de maneira a identificar os pontos de 
racionalização. Seguiu-se uma análise do potencial de racionalização dos pontos 
identificados na análise ABC, classificando-os quanto à facilidade, impacto e 
tempo. Desta última análise surge a lista de peças a racionalizar. 

Na segunda fase, deu-se a racionalização das peças e implementação das 
mesmas. Tal processo passou pela eliminação ou modificação de peças já 
existentes e pela criação de peças novas. Depois de finalizada a racionalização, 
procede-se à implementação da mesma, dando origem ao modelo CCL 3015 v4. 

Com a racionalização conseguiu-se uma poupança por máquina de cerca 15.000 
em 303.000€, ou seja, uma poupança de quase 5%. 

O novo modelo CCL 3015 v4 terá um visual mais moderno, novas e melhoradas 
características de corte, tamanho e custo de produção menores. 
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Abstract 

The following project presents the rationalization of the laser cutting machine 
ADIRA CCL 3015. This rationalization was done due to the company’s desire to 
improve its market competitiveness and to reduce its production costs. 

The process for the rationalization was divided in two phases. 

Initially the list for the components or sub-systems that would be rationalized 
was elaborated. To achieve this, a benchmarking was made with the purpose of 
knowing where the CCL 3015 stands in the international market. With the help of 
ADIRA’s CCL 3015 owners and based on an online questionnaire, it was possible 
to better understand the needs of the market and also have a satisfaction feed-
back from the CLL 3015 owners. At the same time an ABC analysis of the CCL 
3015 was made in order to identify the rationalization aspects. With the results of 
the ABC analysis an analysis of the potential of the rationalization aspects 
regarding its difficulty, impact and time was carried out. The result of this last 
analysis is the list of the components to be rationalized. 

On the second phase the components rationalization and its implementation was 
carried out. For the components rationalization it was necessary to eliminate or 
modify some of the existing components or creating new ones. After the 
rationalization process was complete, it was implemented on the machine 
originating the new CCL 3015 v4 model. 

This rationalization was able to generate approximately 5% savings. 

The new CCL 3015 v4 model will have a modern style, new and improved 
cutting characteristics, smaller size and a lower production cost. 
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1. Introdução 

1.1 Projecto realizado na ADIRA S.A. 

O presente trabalho realizado na ADIRA S.A. consiste na racionalização da 
máquina CCL 3015. Esta máquina foi inicialmente projectada em 2002 para o 
corte de chapa a laser em regime de subcontrato. Embora ao longo dos anos a 
máquina tenha sido actualizada, devido à intensificação da concorrência, a 
máquina perdeu competitividade sendo os principais factores contribuintes o 
preço de produção e algum desajuste das características da máquina face às 
necessidades dos clientes. É nestes factores que a racionalização focará maior 
atenção. Para esse efeito, o trabalho foi separado em duas fases principais. A 
primeira fase debruçou-se sobre a aprendizagem do processamento de chapa, dos 
diferentes componentes da máquina e de todo o processo de corte a laser. Para 
tal, a pesquisa bibliográfica foi fundamental e as visitas às oficinas de montagem 
da empresa ajudaram a consolidar conhecimentos. A segunda fase trata do 
processo de racionalização. 

O processo de racionalização é um complexo com várias etapas que seguiram a 
seguinte ordem: 

- Benchmarking; 

- Análise de valor; 

- Análise ABC e identificação de pontos de racionalização; 

- Análise do potencial de racionalização (Facilidade-Impacto-Tempo); 

- Lista final de peças a racionalizar; 

- Racionalização das peças; 

- Implementação; 

O benchmarking foi elaborado com três objectivos. O primeiro foi o de fazer 
um levantamento exaustivo de marcas e máquinas existentes no mercado, mesmo 
que não fossem concorrentes directos da ADIRA. O segundo consistiu em 
posicionar a máquina CCL 3015 no panorama mundial, analisar os pontos 
positivos e negativos face à concorrência. Finalmente, com a ajuda do 
benchmarking, seria possível começar a identificar pontos de racionalização. 

Em paralelo, com o benchmarking foi realizada uma análise de valor. Esta é 
constituída por um questionário online cujas perguntas têm por base as 
características analisadas no benchmarking e em vários pontos previamente 
propostos por membros da ADIRA. O questionário foi enviado para vários 
clientes e vendedores da ADIRA. A análise a este questionário permite obter um 
melhor entendimento das necessidades gerais dos clientes, bem como a 
valorização de certas funcionalidades da máquina, possibilitando, no final, 
projectar uma máquina mais adequada ao mercado e um melhor ajuste de 
parâmetros do benchmarking. 

A análise ABC foi feita para identificar os principais pontos de racionalização, 
com base apenas no seu custo. 
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Depois de identificados os pontos de racionalização, procedeu-se à análise do 
potencial de racionalização. Esta é feita classificando, de 1 a 5, cada ponto de 
racionalização em relação ao impacto, investimento e dificuldade de 
racionalização. O potencial de racionalização é obtido multiplicando cada ponto 
de classificação – quanto maior o resultado, maior o potencial. 

Ordenando os pontos de racionalização por ordem decrescente de resultado, 
obtém-se a lista final de peças a racionalizar. 

A racionalização da máquina pode passar por redesenho, substituição ou 
eliminação de peças, como também por uma mudança de conceito. 

A implementação é feita quando a racionalização for terminada e todas as suas 
repercussões na configuração geral da máquina se encontram validadas. 
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1.2 Apresentação da ADIRA S.A. 

O presente projecto foi desenvolvido na ADIRA S.A., empresa-mãe do Grupo 
ADIRA. Esta empresa, sedeada no Porto, foi fundada em 1956 por António Dias 
Ramos. Começou como uma pequena oficina com cerca de 400m2 e quatro 
trabalhadores, e desde então tem-se empenhado em desenvolver o sector das 
máquinas para trabalhar chapa, quer aperfeiçoando os produtos existentes, quer 
criando outros totalmente inovadores. A fazer jus ao seu lema “inovação 
permanente”, a ADIRA foi o primeiro fabricante mundial a ter a gama completa 
de produtos com a certificação CE, dos quais fazem parte exemplos de tecnologia 
de ponta como células robotizadas de quinagem (Figura 1) e centro de corte a 
laser (Figura 2) com sistema de carga e descarga automático. Neste momento é 
considerada uma PME, de cariz familiar, líder nacional no sector das máquinas 
ferramentas. 

 

 

 

1.2.1 História da ADIRA S.A. 

Em 1956, ano da sua fundação, a ADIRA opera no mercado nacional e colónias, 
centrando a sua actividade na produção de equipamentos que são uma réplica dos 

Figura 1- Célula robotizada de quinagem mod. QIHF 11030 com robot (2005) 

Figura 2- Centro de corte a laser mod. CCL 3015 (2006) 
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comercializados pela concorrência. Não possui competências em termos de 
engenharia e desenvolvimento do produto, e por isso encontra-se muito 
dependente da sua rede de fornecedores. Em termos de produtos oferecidos, 
destacam-se, numa primeira fase, os tornos e fresadoras. Posteriormente, inicia o 
fabrico de guilhotinas mecânicas (1961) e, em finais de 1963, introduz uma 
tecnologia altamente inovadora, as quinadoras hidráulicas. 

Entre 1967 e 1984, a ADIRA entra num novo ciclo que culmina com a 
internacionalização da empresa. Este ciclo é iniciado com um investimento a 
nível de desenvolvimento do produto. Para tal, a ADIRA cria o seu gabinete 
técnico que conta com técnicos da FEUP, nomeadamente o Eng. António Ribeiro 
de Almeida. Entra também em cena o filho do fundador, Henrique Ramos, que dá 
um contributo fundamental ao nível de reorganização da área produtiva. O 
resultado deste investimento leva a empresa, em 1968, a produzir a primeira 
guilhotina hidráulica com tecnologia própria, quebrando a sua dependência de 
fornecedores e, a partir de 1979, inicia a automatização dos seus equipamentos, 
conquistando desta um novo nível de clientes. 

A crise económica que acompanha o 25 de Abril de 1974 abala a empresa, ainda 
muito dependente do mercado nacional. Contudo, a partir de 1985, dá-se a fase 
áurea do processo de internacionalização, sendo que a empresa chega a exportar 
75% da sua produção (fim da década de 90). A ADIRA trabalha para uma grande 
diversidade de mercados (Arábia Saudita, Islândia, Tanzânia, …). A procura 
externa impulsiona o crescimento da empresa de uma forma determinante: 

- a ADIRA reforça a inovação da sua oferta, concentrando os seus esforços 
na produção de quinadoras e guilhotinas; 

- expande as suas instalações e equipamentos; 

- cria uma nova unidade produtiva (a Oxisol, à qual subcontrata parte das 
suas actividades); 

- adquire o seu principal concorrente, a Guifil (não só com vista a aumentar 
a capacidade de produção e o know-how mas também usar a sua excelente 
rede de distribuição na Escandinávia e EUA). 

A partir de 2001, com a recessão económica internacional, a ADIRA é mais 
uma vez afectada, facto que se nota na queda forte das vendas. Para lidar com 
este problema bem como a intensificação da concorrência, a ADIRA decide 
diferenciar-se, sendo que a sua estratégia passa por: 

- apostar em produtos de maior valor acrescentado que obrigam a maiores 
esforços de I&D (aqui dá-se a introdução das tecnologias de corte a laser e 
robótica); 

- seleccionar mercados prioritários (são criadas a ADIRA France, a ADIRA 
UK e a ADIRA América Latina, de forma a fazer-se uma cobertura dos 
mercados melhor do que a efectuada por distribuidores tradicionais) 

- reduzir preços (sendo que foi fundamental renegociar com fornecedores 
para diluir parte da redução das margens); 
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- reformular o design dos produtos de algumas gamas de produtos, por 
forma a aumentar o valor percebido e reforçar a padronização da oferta 
(com a redução de custos inerentes).  

O período entre 2002 e 2005 é muito complicado, sendo que em 2005 é tomada 
uma decisão estratégica: a ADIRA passa a ter duas gamas de produto. Assim, a 
oferta da ADIRA passa a ser constituída por: 

- gama média-alta: produto marca ADIRA 

- gama baixa: produto marca Guifil (empresa adquirida em 2001). 

A seguir são apresentados na Figura 3, Figura 4, Figura 5 e Figura 6, os quatro 
logótipos da ADIRA ao longo dos anos. 

 

 

 

 
 

 
  

Figura 3- Logótipo de 1956 a 1967 

Figura 4- Logótipo de 1968 a 1993 

Figura 5- Logótipo de 1994 a 2003 
Figura 6- Logótipo desde 2004 



Racionalização da máquina de corte a laser CCL 3015 
 

6 

1.2.2 Grupo ADIRA 

O Grupo ADIRA incluía até 2009, para além da ADIRA: 

- Oxisol, que é o principal fornecedor da ADIRA (sendo que a ADIRA é o 
seu principal cliente), em termos de serviços de oxicorte, soldadura e 
produção das estruturas das máquinas. Tendo em atenção as avançadas 
tecnologias de que dispõe, que lhe potenciam um elevado crescimento na 
área da subcontratação industrial, é desejável que esta empresa diversifique 
o seu leque de clientes; 

- Guimadira, que resultou da aquisição do concorrente Guifil, mas que a 
partir de Setembro de 2002 passou a funcionar essencialmente como 
armazém, sendo que as máquinas Guifil eram produzidas pela ADIRA. A 
Guimadira possui um quadro de pessoal relativamente pequeno, sendo que 
se manterá em actividade pelo menos até 2012, com valores reduzidos de 
facturação, data em que estarão concluídos os pagamentos das dívidas ao 
assumidas ao Fisco na altura da sua aquisição; 

- Normáquina, que vendia produtos que complementavam a oferta da 
ADIRA, tendo a seu cargo diversas representações de produtos, 
essencialmente estrangeiros, como calandras, máquinas de cortar cantos, 
puncionadoras, linhas de corte e máquinas de dobrar perfis. Esta empresa 
transferiu a sua actividade para a ADIRA, tendo cessado actividade em 
Dezembro de 2006; 

- ADIRA France, criada em 2001, que comercializa a marca ADIRA em 
França; 

- ADIRA UK, a funcionar desde 2001, que coloca os produtos ADIRA no 
Reino Unido; 

- ADIRA América Latina, constituída em 2006, que vende os produtos 
ADIRA na Argentina e México. 

O Grupo ADIRA tem um volume de negócios que ascende aos 23 milhões de 
euros e conta com 220 colaboradores. O Grupo tem presença mundial, exportando 
uma parte muito significativa da sua produção. 

Em termos organizacionais, como demonstra a Figura 7, a empresa está dividida 
em cinco direcções que reportam a um Director-Geral. Este, por sua vez, está sob 
a dependência do Conselho de Gestão. 
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É de salientar que a Direcção Comercial enquadra os departamentos de 
Marketing e Vendas; a Direcção Técnica tem a seu cargo a concepção e 
desenvolvimento do produto bem como o serviço pós-venda (inclui 
comercialização de componentes e consumíveis); a Direcção de Produção está 
subdividida em M.P.P. (métodos, preparação e planeamento), compras 
(diferenciadas por componentes e subcontratos), armazéns, produção (inclui sub-
áreas de maquinagem, chapa, quadros eléctricos e montagem) e manutenção. 
  

Figura 7- Ornigrama ADIRA 
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1.3 Organização e temas abordades no presente relatório 

O presente relatório é constituído por seis capítulos. 

No Capítulo 1 apresenta-se a empresa onde o projecto foi desenvolvido, bem 
como as linhas gerais do mesmo. 

No Capítulo 2 encontra-se subdividido em quatro subcapítulos principais. No 
subcapítulo 2.1 trata de uma breve introdução ao porquê o uso de chapa. O 
subcapítulo 2.2 mostra os vários tipos de fontes de laser, as suas diferenças, 
vantagens e desvantagens. O subcapítulo 2.3 trata do corte de chapa a laser, as 
suas características e parâmetros. O subcapítulo 2.4 aborda a máquina de corte a 
laser, os seus componentes e diferentes soluções construtivas. 

O Capítulo 3 é dedicado ao processo de racionalização, ou seja, ao 
benchmarking, análise ABC e análise de potencial de racionalização. Foi 
explicado o porquê de cada análise, bem como a concepção de cada processo. 

No Capítulo 4 mostra-se os resultados obtidos do benchmarking, análise de 
valor e analise ABC e faz-se a discussão dos mesmos. 

O Capítulo 5 trata as alterações feitas à máquina CCL, ou seja a racionalização 
per se. 

No Capítulo 6 encontra-se um resumo de todo o processo de racionalização, as 
conclusões, alterações e reduções. 
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2. Corte de Chapa a Laser 

2.1 Introdução 

Desde cedo que o metal esteve presente na história do Homem, evidenciado por 
vestígios de ouro encontrados numa caverna em Espanha, datados de 40.000 a.C., 
ou por “Punhais dos Deuses” feitos a partir de ferro meteorítico datados de 3.000 
a.C., dois mil anos antes da descoberta de como trabalhar o ferro. Com o 
crescente uso de metais, por volta do ano 3.500 a.C., com a descoberta do 
processo de criar bronze a partir de cobre e estanho, nasce a metalurgia. Um 
último marco importante na história da metalurgia dá-se no início do século XIX 
com a descoberta do processo de criar aço de alta qualidade. 

Tanto o metal como a metalurgia foram (e são) de tal maneira importantes, que 
períodos históricos foram datados com as suas descobertas, como é exemplo a 
Época do Bronze e a Época do Ferro. Nos nossos dias, milhões de toneladas de 
metal são usadas no fabrico de todo o tipo de construções – desde veículos para 
explorar o leito dos oceanos até veículos para explorar planetas longínquos, 
desde edifícios com mais de mil metros de altura até micro-chips com milímetros 
de tamanho – a sua aplicação é quase tão vasta quanto a imaginação nos permite. 

Na construção mecânica poucos materiais conseguem substituir o aço. Este 
continua a ser ainda um dos materiais mais usados devido ao seu baixo preço e 
características mecânicas (ver Tabela 1). 

 
Tabela 1- Lista de propriedades mecânicas de plásticos e metais 

Material 
Densidade 
[kg/m^3] 

Conduct. 
Térmica 
[kW/m.K] 

Calor 
Específico 
[J/kg.K] 

Módulo de 
Elasticidade 
[Gpa] 

Coeficiente 
Poisson 

Tensão de 
Cedência 
[MPa] 

Tensão de 
Ruptura 
[MPa] 

Plástico ABS 1.024 0,002 - 2 0,40 43 - 

Policarbonato 1.190 0,002 1265 2 0,35 59 - 

Polipropileno 913 0,002 1884 1 0,35 33 - 

PVC 1.385 0,002 - 0 0,40 7 - 

Aço de Construção 7.833 0,032 481 200 0,29 262 359 

Aço Inoxidável 7.750 0,017 502 193 0,29 310 641 

Aluminio 2.712 0,180 920 69 0,33 276 310 

Bronze 8.800 0,189 377 117 0,36 372 421 

Cobre 8.940 0,391 385 117 0,31 276 310 

Estanho 7.307 0,062 213 41 0,33 - 9 

Ferro 6.920 0,048 544 66 0,29 572 138 

Latão 8.470 0,116 377 103 0,32 414 510 

Zinco 6.587 0,113 419 97 - - 37 

 

Tendo em conta a vasta aplicação do aço, este pode vir conformado em vários 
formatos standard, sendo a chapa um deles. A chapa é um produto semi-acabado, 
isto é, é um produto a partir do qual uma vasta quantidade de produtos pode ser 
fabricada. A chapa pode ser larga ou estreita, grossa ou fina, e tem vantagens em 
ser usada pois é de muito fácil manuseamento, pode ser usada para fazer produtos 
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com áreas de superfícies muito pequenas e muito grandes, e é extremamente 
versátil podendo ser quinada, cortada, soldada, puncionada, etc. 
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2.2 Fonte LASER 

A história do laser (acrónimo para Light Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation) começa em 1917 com Albert Einstein. No entanto o mundo teve de 
esperar até 1960 para Theodor H. Maimam construir o primeiro gerador laser. A 
invenção foi, então, aclamada como “à espera de aplicações práticas” mas estas 
não demoraram a aparecer. Nos dias que correm, podemos ver a sua aplicação, 
desde leitura de códigos de barras em qualquer loja à última geração de 
tratamentos médicos, de aparelhos de medição de precisão a leitores de CDs. 

Na sua forma mais simples, a fonte laser é constituído por: 

- Meio activo, matéria responsável pela radiação e nome do laser; 

- Um gerador, onde se encontra o meio activo; 

- Uma fonte de alimentação, responsável por excitar o meio activo; 

2.2.1 Meio Activo 

Em geral, para o corte a laser é usado o laser de gás molecular CO2 ou os laser 
de estado sólido Nb:YAG e Yb:YAG devido às suas características gerais: 

- Potência elevada (desde alguns Watts até impulsos de algumas milhares 
Watts); 

- Feixe laser de alta qualidade; 

- Equipamento com grande segurança operacional; 

- Potência ajustável; 

- Design compacto permite incorporar em maquinaria existente; 

- Elevada eficiência óptica. 

2.2.1.1 Laser CO2 

O laser CO2 foi um dos primeiros lasers de gás a ser desenvolvidos e é ainda 
um dos mais usados; não só é dos laser com maior potência a funcionar em onda 
contínua, mas também é um dos mais eficientes. Produz um feixe laser infra-
vermelho com cerca de 10,6 µ m com potência desde alguns Watts até 25kW. 

O meio activo deste laser é composto por: 

- 6% de dióxido de carbono (CO2) que funciona como espécie emissora de 
radiação; 

- 10% de azoto (N) para ajuda a excitar as moléculas de CO2; 

- 84% de hélio (He) responsável pelo arrefecimento e inversão da 
população. 

2.2.1.1.1 Geradores 

Há dois tipos de geradores para laser CO2: 

- Gerador opticamente estável; 

- Gerador opticamente instável. 
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Num gerador opticamente estável, Figura 8, o feixe pode escapar apenas por um 
espelho parcialmente transparente. 

 

Vantagem: 

- Com esta configuração consegue-se um gerador mais compacto. 

Desvantagem: 

- Devido à carga térmica sofrida pelo espelho parcialmente transparente, é 
difícil de manter a estabilidade térmica do gerador. 

Num gerador opticamente instável, Figura 9, os espelhos são 100% reflectores 
saindo o feixe por uma janela de diamante transparente à radiação. 

 

Vantagens: 

- Como os espelhos não são semi-reflectivos, não há instabilidade térmica 
dos geradores; 

- Geometria da cavidade pode ser facilmente adequada ao meio activo. 

Desvantagem: 

- Sensibilidade ao desalinhamento de qualquer componente óptico do 
caminho. 

2.2.1.1.2 Fonte de alimentação 

Como fonte de alimentação é possível: 

- Corrente contínua 

- Radiofrequência 

Na alimentação por corrente contínua a excitação do meio activo é provocada 
por uma descarga entre dois eléctrodos em contacto com o mesmo. 

Vantagens: 

Figura 8- Gerador opticamente estável 

Figura 9- Gerador opticamente instável 
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- Geradores produzidos de forma económica; 

- Eficiência razoável. 

Desvantagens: 

- Desgaste dos eléctrodos que obrigam a intervenções técnicas frequentes, 
sobretudo para potências elevadas. 

A alimentação por rádio frequência é usada para potências iguais ou superiores 
a 2kW, potência a partir da qual a manutenção necessária aos eléctrodos começa 
a ser importante. 

Vantagem: 

- Possibilidade da alta frequência em que se pode operar em modo pulsado. 

2.2.1.1.3 Sistema de arrefecimento 

Durante a excitação do meio activo, este sofre um aquecimento excessivo 
havendo a necessidade de o arrefecer para manter a uma temperatura operacional 
entre 200 a 300ºC. Existem várias opções de arrefecimento: 

- Gerador de fluxo lento; 

- Gerador de fluxo axial rápido; 

- Gerador de fluxo transversal; 

- Gerador tipo slab com arrefecimento por difusão. 

Com um gerador de fluxo lento (ver Figura 10), o arrefecimento dá-se pelas 
paredes da cavidade que são arrefecidas por água. Neste método não intervem 
nenhuma turbina, pelo que a velocidade do fluxo é conseguida à custa da pressão 
imposta ao meio activo. O laser destes é caracterizado por não ter potências 
superiores a 2kW. 

 

 

Tanto nos geradores de fluxo axial rápido como nos geradores de fluxo 
transversa, o gás tem a dupla função de ser o meio activo e de arrefecer a 
cavidade. Este é feito por convecção através do escoamento do gás no interior da 
cavidade. Contudo, nos geradores de fluxo axial rápido, o gás flui no eixo 
principal do laser a uma velocidade de 300 a 500m/s. Isto permite ao sistema ter 
ganhos na ordem dos 500W/m. 

 

Figura 10- Esquema de funcionamento de um gerador de fluxo lento 
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Vantagem: 

- Boa qualidade do feixe. 

Em oposição aos geradores de fluxo axial rápido, nos geradores de fluxo 
transversal o escoamento é perpendicular ao eixo principal. 

 

 

Vantagem: 

- Arrefecimentos mais eficiente e, por isso, são usados em unidades 
compactas de potência elevada. 

Desvantagem: 

- Menor qualidade do feixe em relação ao fluxo axial rápido. 

Os geradores tipo slab (ver Figura 13) com arrefecimento por difusão só podem 
ser usados com uma cavidade óptica instável e estanque (não existe fluxo de gás), 
e excitação por rádio-frequência. O arrefecimento é feito por difusão através dos 
eléctrodos de grandes dimensões, arrefecidos internamente por água. O meio 
activo é substituído periodicamente através de uma bomba de vácuo que aspira o 

Figura 11- Gerador fluxo axial rápido 

Figura 12- Esquema de funcionamento de um gerador de fluxo transversal 
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gás lasante da cavidade. Após a formação de vácuo, a cavidade é enchida com 
gás novo proveniente de uma garrafa contendo a pré-mistura dos gases. 

 

 

 

Vantagem: 

- Óptima qualidade do feixe (k>0,9) 

2.2.1.2 LASER Nd:YAG 

O laser Nd:YAG, esquematizado na Figura 14, é um laser de estado sólido, 
utilizando, como meio activo, um material cristalino. Este laser é constituído por 
um varão sólido de cristal YAG (Yittrium Aluminium Garnet) dopado com iões 
Neodymium (Nd3+) (1%) que são inseridos nos interstícios da estrutura cristalina. 
São estes iões que representam o meio activo do laser. 

 

 

 

Figura 14- Esquema de um laser Nd:YAG excitado por lâmpadas de flash 

Figura 13- Esquema de funcionamento de um gerador slab 
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O varão, tipicamente com 2 a 8mm de diâmetro e um comprimento de 20 a 
200mm, é montado numa cavidade óptica e o bombardeamento do meio activo 
pode ser feito através de lâmpadas de flash (Kripton ou Xenon), ou mais 
recentemente, de laser de díodos. Todo o sistema é arrefecido por água. Estes 
lasers podem atingir potências entre 1 a 1000W. 

2.2.1.3 LASER Yb:YAG 

O laser Yb:YAG (ver Figura 15), como o laser Nd:YAG, é um laser de estado 
sólido. Porém este é dopado de iões de Ytterbium (Yb3+) sendo estes muito mais 
adequados para ocuparem os interstícios da malha YAG, permitindo níveis de 
dopagem muito superiores. Pelo mesmo motivo é possível substituir o varão YAG 
por um disco de dimensões muito mais pequenas. Cada disco é capaz de gerar um 
feixe com 750W de potência. 

 

 

 

 

 
  

Figura 15- Esquema de um laser Yb:YAG 
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2.3 Corte a LASER 

Num mundo industrial onde “mais rápido, mais preciso, mais barato” são regras 
de ouro, o uso de chapas e processos de corte, para o fabrico e montagem rápida, 
torna-se essencial. É neste meio que o corte a laser marca presença irrefutável e, 
por isso, o universo das máquinas de corte a laser é bastante vasto, podendo 
variar de máquinas de alguns Watts do tamanho de uma pequena secretária para 
marcar acrílico (ver Figura 16) até máquinas que ocupam o espaço de armazéns 
(ver Figura 17) com alguns kilo Watts de potência para corte de chapa com vários 
centímetros de espessura.  

 

 

 

 

O princípio do mecanismo de corte a laser (ver Figura 18) envolve o uso de um 
laser de elevada potência e um jacto de gás de assistência concentrados num 
ponto focal onde o material é derretido, vaporizado e expelido deixando um corte 
com bom acabamento superficial.  

Figura 17- Máquina de corte a laser ESAB - Alpharex 7000 

Figura 16- Máquina de corte e marcação de acrílico 
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Vantagens da tecnologia de corte a laser: 

- Comparada com os processos tradicionais, é um processo silencioso e mais 
rápido; 

- Estreita largura de corte (da ordem de 0.3mm no corte de aço com 2mm de 
espessura) e consequentemente estreitas zonas termicamente afectadas, o 
que permite obter tolerâncias geométricas e dimensionais controladas, 
mesmo em peças de geometria complexa; 

- Ausência de contacto físico entre a “ferramenta de corte” e o material, o 
que se traduz numa ausência de deformação na superfície de corte; 

- As arestas e as superfícies de corte são de excelente qualidade, livres de 
partículas estranhas, fissuras, etc.; 

- As máquinas de corte a laser podem trabalhar entre 16 a 24 horas por dia 
totalmente automatizadas, o que se traduz num aumento de rendimento; 

- Devido à pequena largura de corte, à automatização do processo e ao CNC, 
os desperdícios de material são mínimos; 

- Impacto ambiental reduzido devido à extracção dos gases emanados e estes 
não são nocivos nem para o Homem nem para o meio ambiente; 

- É um processo mais seguro do que a maior parte dos processos 
concorrentes, nomeadamente os mecânicos; 

- É ideal para executar protótipos e pequenas séries porque não necessita de 
fabricar ferramentas especiais. 

Por outro lado, a tecnologia de corte a laser apresenta várias desvantagens, 
entre elas: 

- O elevado custo inicial do sistema laser; 

- As potências disponíveis limitam o corte a espessuras relativamente baixas 
(a espessura do aço pode ir até 25mm); 

- No corte de materiais à base de carbono como madeira, couro, etc., ocorre 
a formação de depósitos de carbono livre na superfície de corte, formados 
devido à degradação química por efeito térmico da radiação. Estes depósitos 
afectam o aspecto da superfície e são geralmente indesejáveis; 

Figura 18- Princípio mecânico do corte a laser 
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- Provavelmente a maior desvantagem da tecnologia laser é que o seu uso 
não pode ser generalizado para todo o tipo de material, pois cada material 
tem uma percentagem de reflexão da incidência do laser. Essa reflexão 
depende do material e do tipo de laser usado, isto é, do comprimento de 
onda. Uma alta reflexão não só danifica o laser como também dificulta, ou 
em certos casos impossibilita, o corte do material. Na Tabela 2 encontram-
se o valores de reflexão da incidência do laser Nd:YAG e laser CO2 em 
vários materiais. 

 
Tabela 2- Reflexão da incidência do laser nos metais (%) 

Comprimento de onda Ouro Cobre Prata Alumínio Crómio Ferro Niquel 

1.06 µm (Nd3+) 98,1 90,1 96,4 73,3 57,0 65,0 74,1 

10.6 µm (CO2) 97,5 98,4 98,9 97,0 93,0 - 94,1 

 

No corte a laser há três parâmetros de corte essencial a considerar: 

- Velocidade de corte; 

- Gás de assistência; 

- Ponto focal. 

2.3.1 Velocidade de corte 

A velocidade de corte está directamente ligada ao material a cortar, sua 
espessura, à qualidade de corte, velocidade pretendida, potência do laser e tipo 
de gás usado. Uma velocidade incorrecta pode levar a rugosidade excessiva, 
material queimado, corte incorrecto e até incompleto. Como regra geral, a 
velocidade diminui com o aumento da espessura. 

2.3.2 Gás de assistência 

Juntamente com o feixe laser, um jacto de gás é usado para expelir e promover 
a fusão do material. É usado oxigénio, nitrogénio ou ar comprimido dependendo 
das características do material a ser cortado e da qualidade de corte pretendida. 

Características do uso de oxigénio: 

-Também chamado de corte por chama; 

- Usado principalmente no corte de aço; 

- Pressão operacional de 0,5 a 6bar; 

- Permite corte de chapa grossa (20mm para aço); 

- Rugosidade média; 

- Formação de uma camada de óxido; 

- Devido à reacção exotérmica entre oxigénio e laser, é possível obter 
velocidades de corte elevadas. 
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Características do uso de nitrogénio: 

- Também chamado de corte por fusão; 

- Usado no corte com fusão de aço inoxidável e ligas de alumínio; 

- Pressão operacional de 8 a 20 bar; 

- Corte de aço de alta resistência até 10mm de espessura; 

- Rugosidade baixa; 

- Camada de corte livre de óxidos. 

2.3.3 Ponto focal do feixe 

O ponto focal do feixe laser pode ser posicionado no ponto superior (ver Figura 
19 b), inferior ou a meio (ver Figura 19 a) da chapa. Para além de influenciar a 
velocidade, influencia a rugosidade e a qualidade de acabamento. 

 

 
  

Figura 19- a) Ponto focal a meio da espessura da chapa; b) Ponto focal no topo da chapa 
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2.4 Máquina de corte a LASER CCL 

O projecto de construção da primeira versão da máquina de corte a laser CCL 
3015 teve início na ADIRA em 2002 e deve o seu nome à função para que foi 
desenhada; CCL é acrónimo de “centro de corte a laser”. A segunda parte do 
nome deve-se ao tamanho de chapa que corta. Como regra geral, todos os 
fabricantes, incluindo a ADIRA, seguem o nome das suas máquinas por um 
número de quatro algarismos. Este deve ser separado em dois números, a cada 
dois algarismos, e cada número representa o comprimento e largura em 
decímetros do tamanho de chapa que a máquina corta. Assim, 3015 significa que 
a máquina corta chapa de 3,0m por 1,5m, 4020 significa 4,0m por 2,0m, etc. 

A máquina foi projectada para trabalhar em regime de subcontrato e competir 
com as máquinas de topo de gama da concorrência. Uma máquina para trabalhar 
em regime de subcontrato deverá permitir uma troca rápida de chapas e tipos e 
espessuras da mesma. Deve também ser capaz de produzir rapidamente diferentes 
tipos de corte. 

Numa análise simplificada, a máquina CCL (ver Figura 20), bem como as do 
seu segmento, são constituídas por: 

- Corpo; 

- Mesa; 

- Solução construtiva do pórtico; 

- Fonte laser; 

- Caminho Óptico; 

- Cabeça de Corte. 

 

 

 

 

Figura 20- Centro de corte a laser 4020 
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2.4.1 Corpo 

O corpo é a estrutura que suporta a mesa, o pórtico e o caminho óptico. É a 
maior peça de toda a máquina, a que mais pesa e a que dará a estabilidade à 
estrutura. Pode também suportar blindagens, mas a existência destas depende do 
fabricante e do modelo. 

2.4.2 Mesa 

A mesa é a estrutura em aço onde apoia o material a cortar. Para além de uma 
estrutura exterior em aço existem também réguas transversais em cobre. Por sua 
vez, entre estas encaixam verticalmente réguas dentadas em aço onde o material a 
cortar vai estar apoiado. A razão das réguas transversais serem em cobre deve-se 
ao alto índice de reflexão do cobre, impossibilitando o laser de as cortar 
assegurando a integridade física da mesa. As réguas dentadas são substituídas ao 
longo do tempo pois danificam-se devido ao laser. 

2.4.3 Solução construtiva do pórtico 

O pórtico é a estrutura que suporta a cabeça de corte e pode ter uma de três 
soluções construtivas, gantry (ou pórtico), cantilever (ou braço de suporte) ou 
asa. Cada solução tem características únicas. 

2.4.3.1 Gantry 

Escolhida pela ADIRA, bem como pela maioria das marcas, é a solução mais 
utilizada no mercado. Nesta solução, o pórtico apoia nos dois lados do corpo e 
desloca-se em cima deste para aceder a todo o comprimento da chapa. Por sua 
vez, a cabeça de corte desloca-se no pórtico para aceder a toda a largura da 
chapa. A maior vantagem desta solução é a rigidez estrutural que confere 
estabilidade e precisão à cabeça de corte. Possui também uma boa acessibilidade 
à zona de corte. É este bom compromisso estabilidade/acessibilidade que faz 
desta a solução mais escolhida. 

2.4.3.2 Cantilever 

A solução construtiva cantilever, também chamada de braço de suporte, é a 
mesma encontrada em puncionadoras. Nesta solução, a cabeça de corte encontra-
se fixa na extremidade do braço e o processo de corte dá-se movendo a chapa. 
Embora se consiga uma óptima acessibilidade à zona de corte, a rigidez estrutural 
é grandemente comprometida. 

2.4.3.3 Asa 

A solução construtiva asa envolve o uso de duas guias. A primeira guia 
encontra-se localizada no topo da máquina, centrada longitudinalmente com a 
chapa. A segunda guia está posicionada perpendicularmente com a primeira e 
desloca-se nesta. Por fim, a cabeça de corte encontra-se segura na segunda guia e 
desloca-se no sentido desta. Esta solução é a que possui menor acessibilidade à 
zona de corte. Em relação à estabilidade estrutural tem um comportamento 
medíocre. 

2.4.4 Fonte laser 

A fonte laser, como o próprio nome indica, é a fonte do feixe laser e é o 
componente mais dispendioso da máquina, podendo reflectir mais de um terço do 
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preço de produção. Empresas como Trumpf e Bystronic, dois dos maiores 
concorrentes da ADIRA, detêm a sua própria tecnologia laser e até vendem para 
outras marcas concorrentes. A ADIRA, por sua vez, viu-se obrigada a comprar a 
tecnologia e escolheu a marca “Rofin-Sinar” para trabalhar. A escolha da marca 
foi estratégica; embora a Rofin-Sinar seja cara, é considerada a melhor do 
mercado o que vai ao encontro da imagem pretendida pela ADIRA para a sua 
máquina. 

2.4.5 Caminho Óptico 

2.4.5.1 Caminho Óptico para laser CO2 

Chama-se caminho óptico ao sistema de espelhos que permite encaminhar o 
feixe laser da fonte até à cabeça de corte (ver Figura 21). O caminho óptico tem 
que ser completamente estanque e possui uma pressão ligeiramente superior à 
atmosférica para garantir que não existe intrusão de poeiras. A necessidade da 
estanquidade deriva da qualidade do feixe laser, ou melhor, da alta sensibilidade 
do feixe laser a poeiras. 

 

2.4.5.2 Caminho Óptico para laser de estado sólido 

No caso dos laser de estado sólido, o feixe laser tem um comprimento de onda 
muito perto do espectro visível e por isso é possível ser encaminhado por um 
cabo de fibra óptica (ver Figura 22).  

Figura 21- Esquema do percurso do feixe laser desdo a fonte laser à cabeça de corte  
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2.4.6 Cabeça de Corte 

A cabeça de corte é constituída por uma lente, uma câmara de mistura de gases 
e um bico de corte (ver Figura 23). Esta tem a função de focar o feixe de laser, 
misturar o último com o gás de assistência e convergir a mistura num ponto 
focal. 

As lentes caracterizam-se pela distância em polegadas, da lente ao ponto focal 
sendo a de 7,5’’ a mais usual. A lente serve para convergir o feixe laser num 
ponto focal. 

A câmara de mistura de gases serve para adicionar o gás de assistência ao corte 
laser. Geralmente os gases mais usados são o Oxigénio, Azoto e ar comprimido 
que tem vindo a ser cada vez mais utilizado. 

O bico de corte, a peça mais perto da chapa, é por onde converge o laser e o 
gás. 

 

 

Figura 23- Esquema da cabeça de corte 

Figura 22- Esquema do percurso do feixe laser desdo a fonte laser à cabeça de corte 
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3. Processo de racionalização 

3.1 Benchmarking 

3.1.1 Introdução 

Benchmarking é um processo contínuo de comparação dos produtos, serviços ou 
práticas empresarias entre os mais fortes concorrentes ou empresas reconhecidas 
como líderes, e deve ser usado por empresas que desejem atingir uma capacidade 
competitiva de nível internacional, como é o caso da ADIRA. No caso do 
presente benchmarking, comparou-se as características das máquinas de corte a 
laser concorrentes da ADIRA. O objectivo principal é posicionar a máquina CCL 
3015 no panorama mundial e analisar parâmetros a melhorar. 

Um benchmarking passa por várias fases. Numa primeira fase dá-se o 
levantamento de dados, neste caso, máquinas e suas características, tanto da 
concorrência como do produto próprio. A segunda fase passa por definir critérios 
de classificação das características. Quando este estiver definido, processa-se à 
classificação dos mesmos e faz-se o ranking global de todas as máquinas, sendo a 
máquina que obtém melhor pontuação o benchmark. Depois de obtido o 
benchmark, compara-se com o nosso produto, analisando as diferenças e a razão 
por que não se posiciona no topo. Na fase final, com base na análise anterior, 
elabora-se um caderno de encargos de maneira a melhorar a máquina. 

3.1.2 Concepção do benchmarking 

Para a elaboração do presente benchmarking definiu-se um processo de recolha, 
análise, tratamento e classificação de dados, sendo este processado em duas 
tabelas. Para este efeito, tendo em conta a facilidade de manipulação de dados e 
capacidade de relacionar os mesmos, decidiu-se utilizar o programa Microsoft 
Excel. 

A primeira tabela destina-se ao preenchimento de dados, ou seja, nome e 
características de máquinas de corte a laser. O preenchimento efectuou-se com o 
auxílio a fichas técnicas dos produtos disponibilizadas na Internet pelos 
fabricantes e/ou por revendedores. Os dados das máquinas da ADIRA foram 
retirados dos respectivos catálogos. 

Depois da primeira tabela preenchida, criou-se uma segunda tabela chamada de 
tabela de classificação. A classificar encontram-se as diferentes opções de cada 
característica considerada aquando da recolha de dados. Para a classificação das 
características (BPC) decidiu-se usar uma escala de quatro valores, de “0” a “3” 
com o seguinte significado: 

3 – melhor solução ou melhor intervalo de valores existente 

2 – solução ou intervalos intermédios 

1 – pior solução ou pior intervalo de valores existente 

0 – solução inexistente ou informação não disponível. 

Ao mesmo tempo, deu-se um valor ao peso (BP) dessa mesma característica na 
pontuação final, ou seja, atribui-se um valor percentual à importância de 
determinada característica. Para a atribuição deste valor, considerou-se, como foi 
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referido, a importância deste na concepção da máquina mas também a quantidade 
de respostas conseguidas à mesma. 

Com esta tabela terminada, cada característica encontra-se devidamente 
classificada e é possível calcular a classificação final de cada máquina. Como 
demonstra a equação 1, o cálculo da pontuação final para cada máquina (BPF) 
faz-se pelo somatório da multiplicação da pontuação da sua característica (BPC) 
pelo peso (BP) da mesma. 

 

��� = � ��� × �� (1) 

 

A certo ponto, a quantidade de informação tornou difícil a análise e 
manipulação dos dados pelo que criou-se várias macros que têm como função 
mostrar/esconder características. 

Ordenando por ordem decrescente de valor de pontuação final, a máquina que 
fica em primeiro lugar é o benchmark, ou seja, a máquina pela qual todas as 
outras serão comparadas. 

Para concluir o benchmarking, compara-se as características da nossa máquina 
com o benchmark, verificando a razão da desvalorização. Depois de encontradas 
as características, elabora-se um caderno de encargos de maneira a melhorar a 
máquina. 

3.1.3 Lista de características e opções consideradas 

Características mecânicas 

Accionamento 

BP: 10 

BPC: 

0 - nd 

1 - Fuso de Esferas 

2 - Motor Linear / Cremalheira; Motor Linear 

3 - Pinhão Cremalheira 

Acel. Eixo [g]  

BP: 0 

BPC: 

0 - nd 

1 - 0,5 - 0,9 

2 - 1 - 1,2 

3 - 1,3 - 4,2 
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Acel. Eixo Interp. [g] 

BP: 5 

BPC: 

0 - nd 

1 - 0,7 - 1,2 

2 - 1,3 – 3 

3 - 3,1 – 6 

Acesso frontal e lateral 

BP: 10 

BPC: 

0 - Não / nd 

1 - Opcional 

3 - Sim 

Altura [mm]  

BP: 0 

BPC: 

0 – nd 

1 - 22000 - 10001 

2 - 10000 - 2001 

3 - 2000 - 1727 

Area [m2]  

BP: 2 

BPC: 

0 - nd 

1 - 500 - 50 

2 - 49 - 20 

3 - 19 - 3 

Comprimento [mm] 

BP: 0 

BPC: 

0 - nd 

1 - 90000 - 10000 

2 - 9999 - 2000 

3 - 1999 - 50 
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Curso zz [mm] 

BP: 0 

BPC: 

0 - nd 

1 - 50 - 90 

2 - 91 - 120 

3 - 121 - 305 

Largura [mm] 

BP: 0 

BPC: 

0 - nd 

1 - 31500 - 12001 

2 - 12000 - 5000 

3 - 4999 - 3950 

Massa [kg]  

BP: 0 

BPC: 

0 - nd 

1 - 90000 - 50000 

2 - 49999 - 10000 

3 - 9999 - 200 

Peso Máx. Admissível Chapa [kg] 

BP: 0 

BPC: 

0 - nd 

1 - 190 - 200 

2 - 201 - 700 

3 - 701 - 4800 

Prec. Posic. [mm] 

BP: 0 

BPC: 

0 - nd 

1 - 0,3 - 0,1 

2 - 0,06 - 0,05 



Racionalização da máquina de corte a laser CCL 3015 
 

29 

3 - 0,03 - 0,01 

Sistema de Ópticas  

BP: 0 

BPC: 

0 - nd 

1 - Fixa 

2 - Híbrida 

3 - Flutuante 

Sol. Construt. (ponto de vista de acessibilidade)  

BP: 5 

BPC: 

0 - nd 

1 - Asa 

2 - Gantry 

3 - Cantilever 

Sol. Construt. (ponto de vista de rigidez)  

BP: 5 

BPC: 

0 - nd 

1 - Cantilever 

2 - Asa 

3 - Gantry 

Dimensão Chapa [mm x mm] 

BP: 0 

BPC: 

1 - 1200x2500; 1250x1250; 2500x1250; 2500x1500 

2 - 3000x1500; 3500x2000; 4000x1500; 4000x2000; 4500x2000; 
3000x2500; 3000x3500 

3 - 5000x2000; 6000x2000; 6000x2500; 6000x3000; 8000x2500; 
10000x2000; 12000x3000 

Vel. Posic. [m/min] 

BP: 0 

BPC: 

0 - nd 

1 - 15 - 50 
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2 - 51 - 121 

3 - 122 - 301 

Vel. Posic. Interp. [m/min] 

BP: 5 

BPC: 

0 - nd 

1 - 15 - 90 

2 - 91 - 130 

3 - 131 - 425 

Condições de venda 

Financiamento Próprio 

BP: 0 

BPC: 

0 - Não / nd 

3 - Sim 

Garantia (anos) 

BP: 0 

BPC: 

0 - nd 

1 - 0,5 - 1 

2 - 1,1 - 1,9 

3 - 2 - 4 

Preço [€] 

BP: 0 

BPC: 

0 - nd 

1 - 1.000.000 - 500.000 

2 - 500.000 - 200.000 

3 - 200.000 - 100.000 

Eficiência 

Consumo Max. Energia [kW] 

BP: 0 

BPC: 

0 - nd 
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1 - 130 - 111 

2 - 110 - 51 

3 - 50 - 40 

Consumo Médio Energia [kW]  

BP: 0 

BPC: 

0 - nd 

1 - 100 - 41 

2 - 40 - 21 

3 - 20 - 4 

Setup (Lente+Bico) 

BP: 10 

BPC: 

0 - nd 

1 - >5min 

2 - <5min 

3 - Auto   

Tempo Troca Mesa [s] 

BP: 0 

BPC: 

0 - nd 

1 - 279 - 100 

2 - 99 - 50 

3 - 49 - 25 

Equipamento 

Todas as características analisadas do equipamento têm as mesmas opções, 
pelo que são apresentadas abaixo as características e o seu peso (BP), sendo 
no fim apresentado o conjunto de opções e a sua classificação (BPC). 

Ajuste automático p.p.f.  

BP: 5 

Cabeça Precitec 

BP: 0 

Centramento automático de bico corte  

BP: 1 

Corte Alta Pressão  
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BP: 0 

Corte Alta Vel. 

BP: 0 

Corte c/ Ar Comp.  

BP: 0 

Detecção Plasma  

BP: 2 

Lente > 7.5"  

BP: 1 

Lente 5" 

BP: 0 

Lente 7,5" 

BP: 0 

Online help  

BP: 0 

Piercing c/ Proj. Óleo (tipo "Fast Piercing")  

BP: 0 

Plataforma de diagnósticos  

BP: 0 

Prot Plexiglass  

BP: 0 

Prot. Anti-Reflexão Sist. Óptico  

BP: 0 

Recolha da sucata  

BP: 0 

Sensor distância bico-chapa  

BP: 0 

Sist. Corte Tubo (tipo "RTC")  

BP: 0 

Sist. Corte Tubo RTC Advanced (+Multi Tubes)  

BP: 0 

Sist. Exaustão Fumos  

BP: 0 

Sist. Sopro Lat. (ar) 
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BP: 0 

Sist. Sopro Lat. c/ azoto (tipo "Safe piercing")  

BP: 0 

Sistema de carga  

BP: 2 

Sistema de carga e descarga  

BP: 2 

Sistema de carga, descarga e armazenamento  

BP: 2 

Sistema de lubrificação automática  

BP: 0 

Sistema de troca de mesas  

BP: 3 

Software com base de dados SQL  

BP: 0 

Software com módulos de gestão  

BP: 0 

Software com nesting automático  

BP: 3 

Tapete transportador  

BP: 2 

Troca rápida de gases de assistência (2 válvulas)  

BP: 0 

BPC: 

0 - Não / nd 

1 - Opcional 

3 - Sim 

Caracteristicas da fonte laser 

Excitação Fonte Laser 

BP: 0 

BPC: 

0 - nd 

2 - Corrente Contínua 

3 - Rádio Frequência 
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Laser CO2 

BP: 0 

BPC: 

0 - Não / nd 

3 - Sim 

Laser Rofin Sinar  

BP: 0 

BPC: 

0 - Não / nd 

3 - Sim 

Pot. Max. Laser [kW]  

BP: 10 

BPC: 

0 - nd 

1 - 1000 - 2499 

2 - 2500 - 3900 

3 - 4000 - 7000 

Tipo Laser  

BP: 5 

BPC: 

0 - nd 

2 - Fluxo axial rápido 

3 - Slab 
  



Racionalização da máquina de corte a laser CCL 3015 
 

35 

3.2 Análise de Valor 

3.2.1 Introdução 

Por que está o consumidor disposto a pagar mais por um produto que é, 
aparentemente, igual a tantos outros? A resposta está na percepção, por parte dos 
clientes, das diferenças e semelhanças entre um produto e outro. O consumidor 
valoriza certos detalhes e está disposto a pagar mais por eles, mas é preciso que 
as diferenças sejam notadas pelo comprador. Aspectos técnico-operacionais não 
são áreas conhecidas da maioria dos compradores, logo grandes melhoramentos 
neste sector passam despercebidos pelos consumidores finais, não compensando o 
investimento inicial. É aqui que a análise de valor entra. Esta tem como objectivo 
principal aferir quais os aspectos valorizados pelo cliente e em quais este não vê 
vantagens, isto é, não valoriza. 

Para a presente análise de valor escolheu-se como método de recolha de dados: 
um questionário online a ser preenchido por clientes e vendedores da ADIRA. 

Como objectivo principal, o questionário contribuiu para a análise de valor das 
características, funcionalidades e equipamento da máquina CCL. Por outras 
palavras, serviu para perceber que características e funcionalidades o cliente 
mais usa e valoriza. Em paralelo com a análise de valor tentou-se perceber 
melhor as necessidades dos clientes, e portanto, do mercado. Um melhor 
entendimento das necessidades do mercado e do valor dado pelos clientes às 
características da máquina, permite repensar certas opções da mesma, moldando-
a em concordância com o mercado. As alterações pensadas passaram por 
upgrades mas também por downgrades de certas características, uma vez que 
estas podem estar a aumentar o custo de produção e, da mesma maneira, o preço 
de compra da máquina, sem verdadeiro retorno de vantagem ou ganho de 
competitividade 

Aproveitando o questionário, aferiu-se o grau de satisfação dos clientes da 
ADIRA em relação ao produto e serviços prestados pela mesma. 

Por fim, o feedback dado pelos clientes permitiu validar ou afinar os valores 
dos pesos dados às diferentes características (BP) no benchmarking, obtendo um 
resultado mais fidedigno do mesmo. 

3.2.2 Concepção do questionário 

Definiu-se os seguintes grupos para fazer a análise de valor: 

- Cliente e o tipo de negócio; 

- Laser; 

- Concepção da máquina de corte a laser; 

- Serviços prestados; 

- Equipamento extra. 

3.2.2.1 Cliente e tipo de negócio 

Neste grupo pretendeu-se obter informações sobre a indústria e tipo de serviço 
prestado pelo cliente. A razão de perguntar o tipo de indústria para a qual o 
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cliente trabalha tinha por base determinar se existia algum tipo de indústria onde 
a tecnologia de corte a laser fosse mais utilizada. 

Do ponto de vista da ADIRA, uma das características mais importantes do 
cliente é o tipo de serviço prestado. Como foi dito anteriormente, a máquina CCL 
foi projectada para trabalhar prioritariamente em regime de subcontrato. 

Questões: 

Nome da empresa 

- _____ 

Em que sector da actividade se posiciona a sua empresa 

- Sector automóvel  

- Sector aeronáutico  

- Sector mobiliário metálico 

- Sector refrigeração industrial 

- Sector construção civil 

- Subcontratação 

- Outro. Qual: _____ 

Em geral, a sua empresa faz corte laser em regime de subcontrato ou para 
produção própria?  

- Subcontrato  

- Produção própria 

- Misto 

Se respondeu Misto, indique por favor uma proporção aproximada 

- Menos de 25% para subcontrato 

- Entre 25 e 50% para subcontrato 

- Entre 50 a 75% para subcontrato 

- Mais de 75% para subcontrato 

3.2.2.2 Laser 

A escolha do laser é das mais cruciais numa máquina de corte a laser – 
diferentes tipos de laser cortam diferentes tipos de materiais e por isso a escolha 
acertada é fulcral. O laser de CO2 corta aço, madeira e acrílico com bastante 
facilidade mas não permite o corte de latão, cobre e prata. Por outro lado o laser 
de fibras tem ainda mais facilidade em cortar aço e permite o corte de cobre e 
prata mas não faculta o corte de madeira e acrílico. O próximo grupo de questões 
possibilitaram determinar qual o tipo de laser que melhor se adequa ao mercado e 
qual a potência média necessária do laser. 

Questões: 

Já teve necessidade de fabricar peças por corte de laser em madeira ou 
acrílico? 
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- Sim, muitas vezes 

- Sim, algumas vezes 

- Sim, embora raramente 

- Não 

Já teve necessidade de fabricar peças por corte de laser em latão? 

- Sim, muitas vezes 

- Sim, algumas vezes 

- Sim, embora raramente 

- Não 

Já teve necessidade de fabricar peças por corte de laser em cobre ou prata?  

- Sim, muitas vezes 

- Sim, algumas vezes 

- Sim, embora raramente 

- Não 

Classifique por ordem decrescente de quantidade (1-mais usado; 3-menos 
usado) os materiais que corta na sua empresa:  

- Aço  

- Aço Inoxidável  

- Alumínio 

Classifique por ordem decrescente (1-mais usado; 5-menos usado) as 
espessuras de chapa que corta:  

- Até 3mm  

- Entre 3 e 6mm  

- Entre 6 e 12mm  

- Entre 12 e 20mm 

- Acima de 20mm 

3.2.2.3 Informação sobre a concepção da máquina 

Do ponto de vista da engenharia e com o objectivo de racionalização, é na 
concepção da máquina que o maior esforço se focou. Neste grupo de questões 
foram avaliadas as necessidades de corte do cliente, quantidade de setups, 
determinar o conhecimento e necessidade do conceito SMED dos clientes, bem 
como determinar a viabilidade de novo equipamento. O conceito SMED, 
acrónimo de single minute exchange of die, pretende reduzir desperdício de 
tempo nas linhas de produção com pouco impacto sobre os custos através da 
optimização do processo de reconfiguração das ferramentas da linha, aumentando 
a taxa de produção e tornando a operação mais flexível. 
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Numa tentativa de inovar o mercado, foram idealizadas diferentes concepções 
de máquinas, entre elas uma máquina alimentada por bobine de chapa e máquinas 
capazes de efectuar embutidos e roscagem nas peças a cortar. 

Questões referentes a novo equipamento: 

A sua empresa trabalha com bobines de chapa? Se sim, acharia vantajoso a 
máquina de corte laser ser alimentada por bobine?  

- Sim, embora chapa de bobine perfaça menos de 25% da produção 

- Sim, pois chapa de bobine perfaz entre 25 e 50% da produção 

- Sim, pois chapa de bobine perfaz entre 50 a 75% da produção 

- Sim, pois chapa de bobine perfaz mais de 75% da produção  

- Não 

Na sua produção é necessário efectuar algum tipo de embutidos na peça 
final? 

- Sim, em menos de 25% dos casos  

- Sim, entre 25 e 50% dos casos 

- Sim, entre 50 a 75% dos casos 

- Sim, em mais de 75% dos casos  

- Não 

Na sua produção, depois do corte, é necessário efectuar algum tipo de 
roscagem na peça final? 

- Sim, em menos de 25% dos casos  

- Sim, entre 25 e 50% dos casos 

- Sim, entre 50 a 75% dos casos 

- Sim, em mais de 75% dos casos  

- Não 

Questões referentes às necessidades de corte 

Na sua produção média necessita de uma precisão de corte superior a 
0,1mm? 

- Não, 0,1mm é suficiente 

- Preciso de  0,05mm de precisão  

- Preciso de melhor que 0,05mm de precisão 

Na sua produção tem necessidade de cortar tubos 

- Redondos 

- Quadrados 

- Ambos 

- Nenhuns 
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Qual a percentagem de trabalho que tem em chapa/tubo? 

- 100% chapa 

- 75% chapa / 25% tubo 

- 50% chapa / 50% tubo 

- 25% chapa / 75% tubo 

- 100% tubo 

Classifique por ordem decrescente (1-mais usado; 5-menos usado) qual o 
tamanho de peça que mais se assemelha às peças geralmente cortada 

- 10x10mm  

- 50x50mm  

- 100x100mm  

- 200x200mm 

- 300x300mm 

Um setup cuja mudança obedeça ao conceito SMED (menos de 10 min) é 
algo de importante para a sua empresa? 

- Sim, muito importante 

- Sim, embora o conceito não esteja ainda muito trabalhado 

- De momento não conseguimos avaliar 

- Não faz sentido na nossa produção 

Estaria interessado num setup que dependesse apenas da troca e alinhamento 
do bico de corte, com um tempo muito mais reduzido, mesmo que 
sacrificasse um pouco a velocidade de corte? 

- Sim, pois a nossa produção, em termos de material de chapa e a sua 
espessura, é muito variada e haveria muita poupança de tempo 

- Não 

Quantas mudanças de setup (lente ou bico de corte) faz por dia? 

- Uma vez 

- Entre 1 e 3 vezes 

- Entre 3 e 6 vezes 

- Entre 6 e 9 vezes 

- Mais de 9 vezes 

Quantas mudanças de tipo de chapa (material ou espessura) faz por dia? 

- Uma vez 

- Entre 1 e 5 vezes 

- Entre 5 e 10 vezes 

- Entre 10 e 15 vezes 
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- Mais de 15 vezes 

Que proporção de tempo estima que a sua máquina está parada á espera de 
setup ou carga/descarga de chapa? 

- Até 10% do tempo parada (90% em uso) 

- Entre 10 e 25% do tempo parada (entre 90 e 75% em uso) 

- Entre 25 e 50% do tempo parada (entre 75 e 50% em uso) 

- Entre 50 e 75% do tempo parada (entre 50 e 25% em uso) 

- Mais de 75% do tempo parada (menos de 25% em uso) 

Tendo em conta a sua experiência com a máquina de corte a laser da 
ADIRA, quais são os pontos positivos e negativos mais relevantes desta? 

3.2.2.4 Informação sobre serviços prestados 

A ADIRA não só fornece o produto, como é o exemplo da máquina, mas 
também serviços, nomeadamente o serviço pós-venda e cursos de formação. Com 
este grupo de questões procurou-se determinar se haveria vantagens em criar um 
serviço novo, ou se seria necessário melhorar algum já existente. 

Questões: 

Estaria interessado que a ADIRA disponibilizasse um serviço opcional de 
planificação e preparação de desenhos para o corte a laser? 

-Sim 

-Não 

Considera o curso de formação para "operação básica do equipamento" e 
"programação básica do equipamento" suficientes para dominar todas as 
potencialidades da máquina? 

-Sim 

-Não 

Indique o grau de satisfação do apoio pós-venda fornecido pela ADIRA 

-Muito insatisfeito 

-Insatisfeito 

-Neutro 

-Satisfeito 

-Muito satisfeito 

Tendo em conta a sua experiência com a máquina de corte a laser da 
ADIRA, quais são os pontos positivos e negativos mais relevantes desta? 

- Pontos positivos 

- Pontos negativos 
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3.2.2.5 Informação sobre equipamento extra 

O próximo grupo de questões pretendem aferir a necessidade do mercado de 
equipamento extra. 

Questões: 

Tendo em conta a sua cadência de produção, acha economicamente viável 
ter um sistema de carga e/ou descarga de chapa? 

- Apenas de carga 

- Carga e descarga 

- Nenhum 

Tendo em conta a sua cadência de produção, acha economicamente viável 
ter um sistema de descarga com triagem de peças (sorting)? 

- Sim 

- Não 

Em média, e considerando uma produção variada, um equipamento com 
sistema de troca de mesas deverá ter uma utilização na ordem dos 80%. 
Imagine um equipamento que permite um tempo de utilização superior a 
95% (tempos mortos igual a 5%). Quanto acha que poderá valer um 
equipamento destes?  

- _____ 
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3.3 Análise ABC e identificação de pontos de racionalização 

3.3.1 Introdução 

O princípio da classificação ABC ou curva 80-20 é atribuído a Vilfredo Pareto, 
um economista italiano do século XIX que, em 1897, executou um estudo sobre a 
distribuição de riqueza. Através deste estudo, percebeu que a distribuição da 
riqueza não se dava de maneira uniforme, havendo grande concentração de 
riqueza (80%) nas mãos de uma pequena parcela da população (20%). A partir de 
então, tal princípio de análise tem sido estendido a outras áreas e actividades tais 
como a industrial e a comercial, sendo mais amplamente aplicado a partir da 
segunda metade do século XX. 

No presente trabalho, foi elaborada a análise ABC no sentido de se identificar 
os principais custos de produção da máquina CCL 3015. Os custos de produção 
traduzem-se em componentes da máquina e estes serão os potenciais pontos de 
racionalização. 

3.3.2 Concepção da análise ABC 

Foi facultado pela ADIRA um documento com a descrição, referências, 
quantidades e preços dos conjuntos e peças que perfazem a máquina CCL 3015. 
Como se trata da análise e manipulação de grandes quantidades de dados, foi 
escolhido o software Microsoft Excel por conveniência. 

Para fazer a análise ABC, ordenaram-se as peças por ordem decrescente de 
preço. Após a ordenação, foram adicionadas várias colunas. Na primeira, depois 
de calculado o valor de percentagem de cada peça, ver equação 2, foram 
calculadas as percentagens acumulados das peças. Na segunda coluna calculou-se 
a percentagem do valor da peça no valor total, ver equação 3. Na coluna seguinte 
soma-se o valor acumulado das percentagens calculadas na coluna anterior. 
Finalmente, numa última coluna distribuem-se as classes A, B e C; ao intervalo 
entre 0 e 80% do valor acumulado corresponde a classe A; entre 80 e 95% 
corresponde a classe B e aos restantes, até 100%, corresponde a classe C. 

 

%�	ç� = 1/(�º ����� �	 �	ç��) (2) 

 

%��	ç� = (��	ç� �	ç�)/(��	ç� �����) (3) 

 

A identificação de pontos de racionalização faz-se a partir da análise ABC; as 
peças classificadas como classe A são pontos de racionalização. No entanto, após 
uma análise mais pormenorizada às peças de classe B, algumas são adicionadas 
como ponto de racionalização devido à relação preço/função não ser razoável ou 
porque a racionalização dessa seja fácil. Esta última selecção não segue nenhuma 
fórmula matemática; tem apenas como base o espírito crítico de quem realiza a 
análise. 
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3.4 Avaliação do potencial de racionalização (Impacto-Investimento-Dificuldade) 

Proceder à racionalização de todos os pontos identificados na análise ABC 
levaria muito tempo pelo que foi necessário escolher quais as peças ou conjuntos 
a racionalizar em primeiro lugar. Para esse efeito foi feita a avaliação do 
potencial de racionalização. Como esta é um seguimento da análise ABC, 
decidiu-se usar a mesma folha de cálculo para a avaliação. A avaliação do 
potencial de racionalização foi feita a cada ponto de racionalização e passou por 
uma análise de três factores: impacto (L), investimento (I) e dificuldade (D). A 
cada factor é atribuída uma pontuação de 1 a 5, sendo a pontuação 1 reservada 
para valores ou soluções pouco favoráveis e 5 para valores ou soluções muito 
favoráveis. A pontuação final do potencial de racionalização (PR) calcula-se pela 
multiplicação de cada factor, como mostra a equação 4. 

 

�� = � × � × � (4) 

 

Numa situação ideal, uma peça teria um enorme potencial de racionalização se 
obtivesse um PR de 125 (PR=5x5x5) – que se traduz numa peça que precisaria de 
muito pouco investimento, que teria um impacto drástico nos custos da máquina, 
e que seria de muito baixa dificuldade de racionalização. No outro extremo, uma 
peça teria um potencial de racionalização muito baixo se obtivesse um PR de 1 
(PR=1x1x1), o que iria obrigar a um investimento elevado, e que não teria grande 
impacto no valor final e, por consequência, seria de difícil racionalização. 

3.4.1 Impacto 

O impacto (L), medido em euros, refere-se à estimativa do valor de redução 
conseguido. É feita uma estimativa em percentagem do valor de redução (%R) 
possível, que depois multiplica-se pelo preço da peça (Preço), dando o valor de 
redução (VR). É esse preço de redução. 

Para o impacto escolheu-se a seguinte escala: 

 1 – Até 250€ 

 2 – Entre 250 e 300€ 

 3 – Entre 300 e 400€ 

 4 – Entre 400 e 500€ 

 5 – Acima de 500€ 

3.4.2 Investimento 

O investimento, medido em horas, reflecte o tempo necessário para racionalizar 
cada peça. Estimou-se, para cada peça, o número de horas de trabalho necessárias 
para a sua racionalização. Para uma estimativa do número de horas de trabalho 
fiável, contou-se com a colaboração de pessoal com experiência na área 
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Para o investimento escolheu-se a seguinte escala: 

 1 – Até 8 horas 

 2 – Entre 8 e 20 horas 

 3 – Entre 20 e 40 horas 

 4 – Entre 40 e 80 horas 

 5 – Mais de 80 horas 

3.4.3 Dificuldade 

O parâmetro ‘dificuldade’ representa o grau de dificuldade da racionalização. A 
dificuldade reflecte o número de peças afectadas com a racionalização, o número 
de cálculos e análises envolvidas, etc. É um valor atribuído de forma subjectiva, 
pelo que é necessária a colaboração de pessoal com experiência na área. 

A escala escolhida foi: 

 1 – Muito difícil 

 2 – Difícil 

 3 – Dificuldade média 

 4 – Fácil 

 5 – Muito fácil 
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4. Resultados 

4.1 Benchmarking 

O benchmarking terminado compreende 238 diferentes modelos de 27 
fabricantes. É importante referir que a informação um pouco mais detalhada não 
é facultada pelos fabricantes, pelo que não é possível elaborar um benchmarking 
preciso, pois a pontuação final não vai reflectir todas as potencialidades das 
máquinas. 

Em baixo na Tabela 3, é apresentado a qualificação final do benchmarking. É de 
referir que nesta tabela consideraram-se apenas as máquinas do segmento da CCL 
3015, ou seja, máquinas que cortam o mesmo tamanho de chapa. 

O benchmark foi identificado como sendo a máquina AMADA LC F1 NT, com 
uma pontuação final de 2,39. A CCL 3015 fica em segundo lugar com uma 
pontuação de 2,25, uma pontuação respeitável e que prova que foi conseguido o 
objectivo de criar uma máquina de topo de gama a nível mundial. 

Comparando a CCL 3015 com o benchmark constata-se que é necessário 
melhorar a precisão de corte e passar o setup e centramento de bico de corte a 
automático para igualar as características. Mas para uma comparação mais 
detalhada, elaborou-se quatro tabelas, Tabela 5, Tabela 6, Tabela 7 e Tabela 8, de 
comparação de características com a CCL 3015. A Tabela 3 descreve a chave das 
tabelas de comparação 

 
Tabela 3- Chave para tabelas de comparação 

nd - Informação não disponível 
= - Característica identica à CCL 3015 
- - Característica inferior à CCL 3015 
+ - Característica superior à CCL 3015 

 

Numa primeira análise é notória a ausência de dados. Mesmo assim foi possível 
tirar algumas conclusões interessantes. 

Da Tabela 5, referente às características mecânicas, a CCL em termos de 
construção, accionamento, velocidade e acessos à mesa de corte encontra-se bem 
posicionada, se não igualando, superando as características da concorrência. 
Contudo perde na precisão de posição do bico de corte, factor a tentar melhorar 
na nova versão, na área de implementação e no peso. Está claro que a CCL é 
demasiado grande pelo que é necessário reduzir o seu tamanho e, como tal, a área 
de implementação. O peso é uma característica que é necessário analisar com 
cuidado; menor massa facilita o transporte e montagem da máquina no cliente. 
No entanto a massa da máquina confere-lhe estabilidade, em especial, a massa do 
corpo da estrutura. Por isso não foi considerada nenhuma alteração à massa.  
Nota-se que o peso máximo admissível de chapa poderia ser melhorado mas esta 
característica tem a ver com a espessura da chapa que corta e por isso esta 
característica não é desprezada. 
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Na Tabela 6, referente á primeira parte do equipamento, é onde a ausência de 
dados se faz mais sentir. Desta tabela é apenas possível inferir que a CCL 
encontra-se no mesmo nível de concorrência em relação ao sistema de troca de 
mesas. No entanto, a Trumpf vende alguma das suas máquinas com sistema de 
carga e descarga de chapa de série, enquanto a ADIRA tem o mesmo equipamento 
opcional. 

Na Tabela 7 a ausência de dados ainda se faz sentir mas é possível retirar 
informação importante. Nota-se particularmente a necessidade de passar o 
centramento do bico de corte de manual a automático. 

Na Tabela 8 é necessário separar as diferentes características. Relativamente às 
condições de venda, mais uma vez a ausência de dados impede qualquer 
comparação. Em relação à eficiência é nítido o domínio das características 
superiores à CCL. O setup da lente e bico é uma característica a alterar. De 
momento esta é feita manualmente, operação que para um técnico experiente 
demora apenas uns minutos no entanto é necessário automatizar o setup se se 
pretende acompanhar a concorrência.  
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Tabela 4- Resultado do benchmarking 

Pontuação Marca Gama Modelo Pontuação Final 

1 AMADA LC F1 NT 3015 2,39 
2 ADIRA CCL 3015 Pacífico 2,25 
3 Prima Industries Platino 1530 2,21 
4 AMADA FO-L 3015 2,04 
5 Ermaksan EL 3000 2,01 
6 LVD Axel 3015 L 1,97 
7 Trumpf TruLaser 3530 1,95 
8 Trumpf TruLaser 5030 1,93 
9 LVD Axel 3015 S 1,87 
10 Trumpf TruLaser 3030 1,85 
11 LVD Orion 3015 plus 1,82 
12 Trumpf TruLaser 2030 1,82 
13 Ermaksan LM 3000 1,67 
14 Schiavi LS 1530 1,65 
15 LVD Orion 3015 1,59 
16 Prima Industries Syncrono 2040 1,52 
17 Balliu CF 1500 1,46 
18 Bystronic Laser BySpeed 3015 1,41 
19 Balliu LD 1500PS 1,37 
20 Bystronic Laser Bystar 3015 1,30 
21 Salvagnini L1X 30 1,30 
22 DURMA HD-L 3000X1500 1,16 
23 Bystronic Laser BySprint pro 3015 1,12 
24 Balliu LC OG 

 
1,06 

25 DURMA HD 3000X1500 1,06 
26 Cincinnati Incorporated CL 8505x10 1,02 
27 Mitsubishi LV PLus II 3015 lv p 0,99 
28 BLSLASER Elite 

 
0,97 

29 Finn Power L6 
 

0,90 
30 Mitsubishi NX Series ML3015 0,85 
31 FPL HD 3000X1500 0,83 
32 Mitsubishi LV Plus 3015 lv plus 0,83 
33 Mitsubishi HV 3015 hv 0,78 
34 Cincinnati Incorporated CL 65x10 0,70 
35 Sahajanand Brahmastra LD 3015 0,60 
36 Laser Photonics TiTAN 510 0,56 
37 NTC America Corp TLZ 510 0,55 
38 Han Kwang FL 3015 0,52 
39 Han Kwang FS 3015 0,52 
40 Farley Laserlab Profile Plus Laser 0,51 
41 Sahajanand Brahmastra Bs 3015 0,50 
42 Han Kwang FC 3015 0,45 
43 Mazak Hyper Gear 3015 0,40 
44 Mazak Hyper Turbo X 3015 0,40 
45 Mazak Super Turbo X II 3015 0,40 
46 AMADA X 1 3015 0,35 
47 NTC America Corp TLV 510 0,35 
48 Han Kwang HS 3015 0,15 
49 BLM Group Alpharex 

 
0,00 
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Tabela 5- Comparação das características mecânicas 
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AMADA - LC F1 NT 3015 nd = = = + nd - nd nd = nd nd nd nd nd nd 

Prima Industries - Platino 1530 nd - = nd + - - - - = - + + - + + 

AMADA - FO-L 3015 - = = = + + + nd + - - + + + - + 

Ermaksan - EL 3000 + = = = nd - - + + = - + + + + - 

LVD - Axel 3015 L nd = = = = nd - nd nd - - - - - - nd 

Trumpf - TruLaser 3030 = = = - - - - nd nd - - + + + - + 

Trumpf - TruLaser 3530 = = = - - - - nd nd - - + + + - + 

Trumpf - TruLaser 5030 + = = - - = + nd nd - - + + - - + 

LVD - Axel 3015 S nd = = = = nd - nd nd - - - - - - nd 

LVD - Orion 3015 plus - - - nd = - - nd nd = + + + = + + 

Trumpf - TruLaser 2030 - = = - - - - nd nd - - - - - - + 

Ermaksan - LM 3000 + = = = nd - - + + = - + + + + - 

Schiavi - LS 1530 = nd nd = = - - - - nd - + - - = + 

LVD - Orion 3015 - - - nd = - - nd nd = + + + = + + 

Prima Industries - Syncrono 2040 nd - = nd = - - + + nd + + + - + + 

Balliu - CF 1500 + - = = = - - - - nd nd nd nd nd + nd 

Bystronic Laser - BySpeed 3015 = - = - - - - = + nd - + - + - - 

Balliu - LD 1500PS + = nd = = - - nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Bystronic Laser - Bystar 3015 = nd = - - - - nd - nd - = - + + + 

Salvagnini - L1X 30 nd - nd = - - - nd nd nd nd nd nd nd + nd 

DURMA - HD-L 3000X1500 + = = = nd = = nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Bystronic Laser - BySprint pro 3015 = nd = - - - - - - nd - - - + - + 

Balliu - LC OG  + = nd nd = - - nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

DURMA - HD 3000X1500 + = = - nd - - nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Cincinnati Incorporated - CL 8505x10 + = nd = + = - nd nd nd nd nd nd nd + nd 

Mitsubishi - LV PLus II 3015 lv p nd nd nd - = - - nd nd nd - + nd - - + 

BLSLASER - Elite  nd - = nd = - - nd nd nd nd nd nd nd - nd 

Finn Power - L6  nd - = = nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Mitsubishi - NX Series ML3015 nd nd nd nd = - - = = nd - + nd - nd + 

FPL - HD 3000X1500 - nd - nd nd nd nd nd nd = + = + - + + 

Mitsubishi - LV Plus 3015 lv plus + nd nd - = - - nd nd nd nd nd nd nd nd + 

Mitsubishi - HV 3015 hv - nd nd - = - - nd nd nd + + nd - nd + 

Cincinnati Incorporated - CL 65x10 + = nd - + - - nd nd nd nd nd nd nd + nd 

Sahajanand - Brahmastra LD 3015 - = nd - - - - nd nd nd nd nd nd nd nd + 

Laser Photonics - TiTAN 510 = nd nd nd nd + + - - nd nd nd nd nd - nd 

NTC America Corp - TLZ 510 - = nd nd = - - nd nd nd nd nd nd nd - nd 

Han Kwang - FL 3015 + = nd nd - - - nd nd nd nd nd nd nd + nd 

Han Kwang - FS 3015 + = nd nd - - - nd nd nd nd nd nd nd + nd 

Farley Laserlab - Profile Plus Laser  + - nd nd = nd - nd nd nd nd nd nd nd - nd 

Sahajanand - Brahmastra Bs 3015 - = nd - - - - nd nd nd nd nd nd nd nd + 

Han Kwang - FC 3015 + - nd nd - - - nd nd nd nd nd nd nd + nd 

Mazak - Hyper Gear 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Mazak - Hyper Turbo X 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Mazak - Super Turbo X II 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

AMADA - X 1 3015 nd = nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

NTC America Corp - TLV 510 + nd - nd + - - nd nd nd nd nd nd nd + nd 

Han Kwang - HS 3015 = nd - nd - - - nd nd nd nd nd nd nd + nd 

BLM Group - Alpharex  nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
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Tabela 6- Comparação das características do equipamento (1 de 2) 
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AMADA - LC F1 NT 3015 = + - = = = = nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Prima Industries - Platino 1530 nd nd nd = = = = = nd nd nd nd nd = nd nd 

AMADA - FO-L 3015 = + - = = = = nd nd nd nd nd = nd nd nd 

Ermaksan - EL 3000 = nd nd nd + nd = nd nd nd nd nd = = + Sim 

LVD - Axel 3015 L nd nd nd + + = = nd nd nd nd nd = nd nd nd 

Trumpf - TruLaser 3030 = nd = = = = = nd nd nd nd nd = nd nd nd 

Trumpf - TruLaser 3530 = nd = = = = = nd nd nd nd nd = nd nd nd 

Trumpf - TruLaser 5030 = nd = = = = = nd nd nd nd nd = nd nd nd 

LVD - Axel 3015 S nd nd nd + + = = nd nd nd nd nd = nd nd nd 

LVD - Orion 3015 plus = nd nd = - - - - nd nd nd nd nd nd + nd 

Trumpf - TruLaser 2030 = nd nd + + = = nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Ermaksan - LM 3000 = nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd Sim 

Schiavi - LS 1530 = nd nd nd + nd = nd + nd nd nd = = + nd 

LVD - Orion 3015 = nd nd - - - - - nd nd nd nd nd nd + nd 

Prima Industries - Syncrono 2040 nd nd nd = = = - = nd nd nd nd = nd nd nd 

Balliu - CF 1500 nd nd nd nd = nd = nd nd nd nd nd nd nd - nd 

Bystronic Laser - BySpeed 3015 nd nd nd nd nd nd = nd nd nd nd nd nd nd + nd 

Balliu - LD 1500PS nd nd nd nd = nd nd nd nd nd nd nd nd nd - nd 

Bystronic Laser - Bystar 3015 - nd nd = nd nd = = nd nd nd nd nd nd nd nd 

Salvagnini - L1X 30 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

DURMA - HD-L 3000X1500 = nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Bystronic Laser - BySprint pro 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Balliu - LC OG  nd nd nd nd = nd = nd nd nd nd nd nd nd - nd 

DURMA - HD 3000X1500 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Cincinnati Incorporated - CL 8505x10 nd nd nd = nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Mitsubishi - LV PLus II 3015 lv p nd nd nd nd nd nd = nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

BLSLASER - Elite  nd nd nd nd nd nd = nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Finn Power - L6  nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Mitsubishi - NX Series ML3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

FPL - HD 3000X1500 = nd nd nd = = - nd + nd nd nd nd nd nd nd 

Mitsubishi - LV Plus 3015 lv plus nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Mitsubishi - HV 3015 hv nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Cincinnati Incorporated - CL 65x10 nd nd nd - nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Sahajanand - Brahmastra LD 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Laser Photonics - TiTAN 510 = + nd nd nd nd - nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

NTC America Corp - TLZ 510 nd nd nd - nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Han Kwang - FL 3015 nd nd nd = nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Han Kwang - FS 3015 nd nd nd = nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Farley Laserlab - Profile Plus Laser  nd nd nd + nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Sahajanand - Brahmastra Bs 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Han Kwang - FC 3015 nd nd nd - nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Mazak - Hyper Gear 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Mazak - Hyper Turbo X 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Mazak - Super Turbo X II 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

AMADA - X 1 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

NTC America Corp - TLV 510 nd nd nd - nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Han Kwang - HS 3015 nd nd nd - nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

BLM Group - Alpharex  nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
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Tabela 7- Comparação das características do equipamento (2 de 2) 
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AMADA - LC F1 NT 3015 = = = - + nd nd - = + nd = = nd - - 

Prima Industries - Platino 1530 = = = nd + = = = nd nd nd = = nd + nd 

AMADA - FO-L 3015 = = = - = = = - = + nd = = nd - - 

Ermaksan - EL 3000 nd = = = nd = = + = nd nd nd nd nd nd nd 

LVD - Axel 3015 L nd = nd nd nd = = + nd nd nd nd = nd nd nd 

Trumpf - TruLaser 3030 = = = nd + - - + = = = nd = nd nd nd 

Trumpf - TruLaser 3530 = = = nd + - - + = = = nd = nd nd nd 

Trumpf - TruLaser 5030 = = = nd + - - + = = = nd = nd nd nd 

LVD - Axel 3015 S nd = nd nd nd = = + nd nd nd nd = nd nd nd 

LVD - Orion 3015 plus = = = nd nd = = - = + nd = - nd - nd 

Trumpf - TruLaser 2030 = = = nd + - - + nd nd + nd = nd nd nd 

Ermaksan - LM 3000 nd = = = nd = = + = nd nd nd nd nd nd nd 

Schiavi - LS 1530 nd = = nd + = = = nd nd nd nd nd nd nd nd 

LVD - Orion 3015 - = - nd nd = = - = + nd - - nd - nd 

Prima Industries - Syncrono 2040 nd = = nd + = = nd = nd nd nd = nd nd nd 

Balliu - CF 1500 nd = nd = nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd + nd 

Bystronic Laser - BySpeed 3015 nd = nd nd nd = = - nd nd nd nd = nd nd nd 

Balliu - LD 1500PS nd = nd = nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Bystronic Laser - Bystar 3015 nd = = nd nd = = - nd nd nd nd = = + nd 

Salvagnini - L1X 30 nd = = nd nd = = nd = + nd nd nd nd nd nd 

DURMA - HD-L 3000X1500 nd = nd = nd = = = nd nd + nd nd nd nd nd 

Bystronic Laser - BySprint pro 3015 nd = nd nd nd = = - nd nd nd nd = nd nd nd 

Balliu - LC OG  nd = nd = nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd + nd 

DURMA - HD 3000X1500 nd = nd = nd = = = nd nd + nd nd nd nd nd 

Cincinnati Incorporated - CL 8505x10 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Mitsubishi - LV PLus II 3015 lv p nd = nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

BLSLASER - Elite  nd = nd = nd = = + nd + nd nd - nd nd nd 

Finn Power - L6  nd = nd = nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Mitsubishi - NX Series ML3015 nd = nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

FPL - HD 3000X1500 nd = = nd nd = = nd nd nd + nd - nd nd nd 

Mitsubishi - LV Plus 3015 lv plus nd = nd nd nd nd = + nd nd nd nd nd nd nd nd 

Mitsubishi - HV 3015 hv nd = nd nd nd nd = + nd nd nd nd nd nd nd nd 

Cincinnati Incorporated - CL 65x10 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Sahajanand - Brahmastra LD 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Laser Photonics - TiTAN 510 nd = = nd nd = = + = nd + nd nd nd nd nd 

NTC America Corp - TLZ 510 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Han Kwang - FL 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Han Kwang - FS 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Farley Laserlab - Profile Plus Laser  nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Sahajanand - Brahmastra Bs 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Han Kwang - FC 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Mazak - Hyper Gear 3015 nd = nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Mazak - Hyper Turbo X 3015 nd = nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Mazak - Super Turbo X II 3015 nd = nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

AMADA - X 1 3015 nd = nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

NTC America Corp - TLV 510 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Han Kwang - HS 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

BLM Group - Alpharex  nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
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Tabela 8- Comparação das condições de venda, eficiência e características do laser 

M
áq

u
in

a 

Fi
n

an
ci

am
e

n
to

 P
ró

p
ri

o
 

G
ar

an
ti

a 
(a

n
o

s)
 

P
re

ço
 [

€
] 

C
o

n
su

m
o

 M
ax

. E
n

e
rg

ia
[k

W
] 

C
o

n
su

m
o

 M
é

d
io

 E
n

e
rg

ia
[k

W
] 

Se
tu

p
 (

Le
n

te
+B

ic
o

) 

Te
m

p
o

 T
ro

ca
 M

es
a 

[s
] 

Ex
ci

ta
çã

o
 F

o
n

te
 L

as
e

r 

La
se

r 
C

O
2 

La
se

r 
R

o
fi

n
 S

in
ar

 

P
o

t.
 M

ax
. L

as
e

r 
[k

W
] 

Ti
p

o
 L

as
e

r 

AMADA - LC F1 NT 3015 nd nd nd nd nd + nd = = - - - 

Prima Industries - Platino 1530 nd nd nd nd nd + nd = nd - + - 

AMADA - FO-L 3015 nd nd nd nd nd = nd = = - = - 

Ermaksan - EL 3000 nd nd nd - - nd nd = = - - - 

LVD - Axel 3015 L nd nd nd nd nd + nd = = - - - 

Trumpf - TruLaser 3030 + nd - + + + nd = = - - - 

Trumpf - TruLaser 3530 + nd - + + + nd = = - - - 

Trumpf - TruLaser 5030 + nd - - + + nd = = - + - 

LVD - Axel 3015 S nd nd nd nd nd + nd = = - - - 

LVD - Orion 3015 plus nd nd nd nd nd + nd = nd - - - 

Trumpf - TruLaser 2030 + nd nd + + + nd = = - - - 

Ermaksan - LM 3000 nd nd nd = - nd nd = = - - - 

Schiavi - LS 1530 nd nd nd nd - nd - = nd = - = 

LVD - Orion 3015 nd nd nd nd nd + nd = nd - - - 

Prima Industries - Syncrono 2040 nd nd nd nd nd nd nd = nd - - - 

Balliu - CF 1500 nd nd nd nd nd nd nd = nd - + = 

Bystronic Laser - BySpeed 3015 nd nd nd + nd + nd - nd - = - 

Balliu - LD 1500PS nd nd nd nd nd nd nd = nd - + = 

Bystronic Laser - Bystar 3015 nd nd nd + nd + nd - = - = - 

Salvagnini - L1X 30 nd nd nd nd nd nd nd = = - - = 

DURMA - HD-L 3000X1500 nd nd nd nd - nd nd = = - - = 

Bystronic Laser - BySprint pro 3015 nd nd nd + nd + nd - nd - = - 

Balliu - LC OG  nd nd nd nd nd nd nd = nd - + = 

DURMA - HD 3000X1500 nd nd nd nd - nd nd = = - + = 

Cincinnati Incorporated - CL 8505x10 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Mitsubishi - LV PLus II 3015 lv p nd nd nd nd nd nd + nd nd - - - 

BLSLASER - Elite  nd nd nd nd nd nd nd nd nd - + nd 

Finn Power - L6  nd nd nd nd nd nd nd = nd - + = 

Mitsubishi - NX Series ML3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd - + - 

FPL - HD 3000X1500 nd nd nd nd nd nd nd nd nd - - nd 

Mitsubishi - LV Plus 3015 lv plus nd nd nd nd nd nd nd nd = - - - 

Mitsubishi - HV 3015 hv nd nd nd nd nd nd nd nd = - - - 

Cincinnati Incorporated - CL 65x10 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Sahajanand - Brahmastra LD 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd + - nd nd 

Laser Photonics - TiTAN 510 nd nd nd nd + nd nd nd nd - - nd 

NTC America Corp - TLZ 510 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Han Kwang - FL 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Han Kwang - FS 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Farley Laserlab - Profile Plus Laser  nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Sahajanand - Brahmastra Bs 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd + - nd nd 

Han Kwang - FC 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Mazak - Hyper Gear 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd - - - 

Mazak - Hyper Turbo X 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd - - - 

Mazak - Super Turbo X II 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd - - - 

AMADA - X 1 3015 nd nd nd nd nd nd nd = nd - nd - 

NTC America Corp - TLV 510 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Han Kwang - HS 3015 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

BLM Group - Alpharex  nd nd nd nd nd nd nd nd nd - nd nd 
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4.2 Análise de valor 

4.2.1 Clientes 

O inquérito foi enviado para vinte clientes dos quais oito responderam. 

Nas Figuras 24 a 26, estão as respostas sobre o grupo de clientes. 

Verifica-se que embora apenas 38% dos inquiridos trabalham exclusivamente 
para subcontratação (Figura 24) nenhum trabalha exclusivamente para produção 
própria (Figura 25), mesmo que a percentagem desse trabalho seja inferior a 25% 
(Figura 26). Confirma-se, assim, que a procura da CCL 3015 é feita por clientes 
que pretendam trabalhar em regime de subcontratação. 

 

 

 

Figura 24- Sector de actividade dos inquiridos 

Figura 25- Regime de trabalho dos inquiridos 



Racionalização da máquina de corte a laser CCL 3015 
 

53 

60%20%

0%

20%

Proporção regime misto

Menos de 25% para sub-contracto

Entre 25 e 50% para sub-contracto

Entre 50 a 75% para sub-contracto

Mais de 75% para sub-contracto

 

 
  

Figura 26- Proporção de trabalho caso trabalhe em regime misto 
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4.2.2 Laser 

O laser CO2 corta madeira e acrílico com facilidade, latão com dificuldade mas 
não cobre ou prata. Os lasers de estado sólido, cortam aço com mais facilidade e 
permitem o corte de latão, cobre ou prata mas não o corte de madeira ou acrílico. 
Da Figura 27 constata-se que todos os clientes já tiveram necessidade de cortar 
madeira ou acrílico, mesmo que raramente. Por outro lado, da Figura 28 e Figura 
29 verifica-se que metade dos clientes não tiveram necessidade de cortar peças 
em cobre ou prata, e um quarto dos clientes não tiveram necessidade de cortar 
latão. Na Figura 30 e Figura 31 denota-se que o material mais usado para o corte 
a laser é o aço de espessuras relativamente pequenas. É de referir que o valor 
mais baixo corresponde ao material mais usado e o valor mais alto, o material 
menos usado. O mesmo princípio é usado para a espessura de material. 

 Fica assim validada a escolha do tipo de laser CO2 e que 3,5kW é potência 
suficiente para as necessidades dos inquiridos. 

 

 

 

Figura 27- Necessidade de corte de madeira ou acrílico a laser 

Figura 28- Necessidade de corte de latão a laser 
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Figura 29- Necessidade de fabrico de peças em cobre ou prata 

Figura 30- Materiais da chapa usado no corte a laser 

Figura 31- Espessura da chapa para corte a laser 
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4.2.3 Informação sobre a concepção da máquina 

Como mostra a Figura 32, poucos clientes trabalham com bobines de chapa, e a 
utilização dessas pelos que o fazem é bastante reduzida, pelo que não há 
vantagem no desenho de uma máquina alimentada a bobine. 

A informação sobre a necessidade de maquinagem das peças cortadas é 
fornecida pela Figura 33 e Figura 34. Em relação à necessidade de fazer 
embutidos no final do corte, a percentagem dos que não necessitam de o fazer é 
bastante elevada, pelo que de momento não há vantagem em projectar uma 
máquina para o efeito. Por outro lado, a necessidade de roscagem na peça final é 
bastante elevada e, por isso, seria interessante pensar numa opção que pudesse 
incorporar a máquina de corte a laser. 

 

 

 

Figura 32- Percentagem de trabalho de chapa/bobine 

Figura 33- Necessidade de fazer postrior embutido na peça cortada a laser 
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50%

12%

25%

0%
13%

Necessidade de roscagem na peça final

Sim, em menos de 25% dos casos

Sim, entre 25 e 50% dos casos

Sim, entre 50 a 75% dos casos

Sim, em mais de 75% dos casos

Não

63%12%

25%

Precisão de corte

Não, 0,1mm é suficiente

Preciso de 0,05mm de precisão

Preciso de melhor que 0,05mm de precisão

 

Em relação à precisão de corte, Figura 35, 75% dos clientes estão satisfeitos 
com a precisão oferecida pela CCL. No entanto, 25% dos clientes necessitam 
melhor precisão. Até ao momento, apenas duas máquinas possuem precisão – a 
Platino da Prima Industries e LC F1 NT da Amada. Aumentar a precisão de corte 
é, sem dúvida, uma característica a analisar, tendo em conta o rácio 
oferta/procura desta característica. 

 

 

Pela Figura37 retira-se que 63% dos inquiridos trabalham exclusivamente com 
chapa. No entanto, pela Figura 36, verifica-se que a mesma quantidade dos 
inquiridos necessita de cortar tubos, tanto de secção circular como de secção 
quadrangular. Este facto é especialmente importante visto que há apenas duas 
máquinas no mercado capazes de realizar o corte de ambos tipos de secções de 
tubos, sendo a ADIRA uma das marcas. 

Figura 34- Necessidade de roscar a peça cortada a laser 

Figura 35- Necessidade de precisão de corte 
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Pela Figura 38 verifica-se que o tamanho de peças mais cortado é de 
100x100mm e superior. É assim equacionável reduzir o número de pentes da 
shuttle-table. 

 

 

Figura 36- Necessidade de corte de tubo 

Figura 37- Percentagem de trabalho chapa/tubo 

Figura 38- Tamanho médio de peças cortadas a laser 
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50%

12%

13%

Mudanças de setup

Uma vez

Entre 1 e 3 vezes

Entre 3 e 6 vezes

Entre 6 e 9 vezes

Mais de 9 vezes

0%

12%

50%

25%

13%

Mudança de tipo de chapa

Uma vez

Entre 1 e 5 vezes

Entre 5 e 10 vezes

Entre 10 e 15 vezes

Mais de 15 vezes

Como seria de esperar dos inquiridos que trabalham tanto para subcontratação, 
estes têm a necessidade de trocar o tipo de chapa várias vezes ao dia, como aliás 
comprovado pela Figura 39. Pela Figura 40 não se verificam tantas mudanças de 
setup como seria de esperar, no entanto o número destas não deve ser descartado, 
havendo inquiridos a fazer mais de 9 setups diários. 

Pela Figura 41 verifica-se que a maioria dos inquiridos tem a máquina parada à 
espera de setup entre 10 a 25% do tempo, havendo ainda quem tenha entre 25 a 
50%. Pela Figura 42, todos os inquiridos conhecem o conceito SMED e 
consideram-no importante para a sua produção. Para culminar a análise, 75% dos 
inquiridos consideram que o setup automático seria vantajoso, como pode ser 
verificado na Figura 43. 

Como foi referido anteriormente, a máquina CCL foi projectada para trabalhar 
em regime de subcontratação, o que supões frequentes trocas de tipo e espessura 
de chapa. Tendo isso em conta e os dados recolhidos, verifica-se a necessidade 
de melhorar o tempo de setup. 

 

 

 

Figura 39- Quantidade de vezes de mudança do tipo de chapa 

Figura 40- Quantidade de vezes de mudança de setup 
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13%

75%
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0% 0%

Proporção de tempo de espera de setup

Até 10% do tempo parada (90% em uso)

Entre 10 e 25% do tempo parada (entre 90 e 
75% em uso)

Entre 25 e 50% do tempo parada (entre 75 e 
50% em uso)

Entre 50 e 75% do tempo parada (entre 50 e 
25% em uso)

Mais de 75% do tempo parada (menos de 25% 
em uso)

88%

12%

0% 0%

Conceito  SMED

Sim, muito importante

Sim, embora o conceito não esteja ainda 
muito trabalhado

De momento não conseguimos avaliar

Não faz sentido na nossa produção

75%

25%

Setup automático

Sim, pois a nossa produção, em termos de 
material de chapa e a sua espessura, é muito 
variada e haveria muita poupança de tempo

Não

 

 

 

 
  

Figura 41- Proporção de tempo de espera de setup 

Figura 42- Conceito SMED 

Figura 43- Necessidade de setup automático 
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25%

Satisfação do apoio pós-venda

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

4.2.4 Informação sobre serviços prestados 

Como prova a Figura 44, a maioria dos inquiridos está satisfeita ou muito 
satisfeita com o apoio pós-venda da ADIRA. Infelizmente, os clientes que não se 
encontram satisfeitos com o serviço não justificaram a sua resposta, o que 
dificulta o melhoramento. 

 

 

Sobre a possibilidade de um serviço de planificação, como comprovado pela 
Figura 45, seria uma ideia a ponderar pela ADIRA. Embora apenas 50% dos 
inquiridos esteja interessado nesse serviço, para um novo utilizador ou um 
potencial comprador, um serviço destes seria um ponto de vantagem sobre a 
concorrência. 

Em relação à formação, como atesta a Figura 46, a opinião sobre a formação 
básica para dominar todas as potencialidades da máquina encontra-se dividida a 
meio. Esta divisão é satisfatória, visto que metade dos inquiridos pensam que é 
suficiente a formação básica, e para os que querem desenvolver mais 
conhecimento sobre a potencialidade da máquina e da tecnologia laser podem 
inscrever-se num curso avançado de equipamento ou programação, facultado pela 
ADIRA. 

 

Figura 44- Satisfação do apoio pós-venda 
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50%50%

Serviço de planificação

Sim

Não

50%50%

Formação suficiente

Sim

Não

 

 

Em relação aos pontos positivos e negativos do equipamento da ADIRA houve 
várias respostas sendo as seguintes são as mais frequentes. 

Pontos positivos: 

- Fiabilidade 

- Qualidade e rapidez de corte em chapa fina 

- Pouca manutenção 

Pontos negativos 

- Corte em alumínio e inox, e calibração manual. 

- Calibração manual 

 
  

Figura 46- Formação suficiente 

Figura 45- Serviço de planificação 
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12%

63%

25%

Sistema carga/descarga

Apenas de carga

Carga e descarga

Nenhum

25%

75%

Sistema sorting

Sim

Não

4.2.5 Informação sobre equipamento extra 

Neste momento a ADIRA tem disponível para os seus clientes equipamento de 
carga, descarga e armazenamento, sendo todos os equipamentos opcionais. Como 
comprovado pela Figura 47, 75% dos inquiridos seleccionaram como sendo 
economicamente viável equipamento de carga e/ou descarga. Como foi referido 
anteriormente, marcas como a Trumpf já têm algumas das suas máquinas 
equipadas com sistema de carga de série. 

Por outro lado, tendo em conta que a ADIRA não tem um sistema de sorting e 
que, como indica a Figura 48, apenas 25% dos inquiridos consideram este sistema 
economicamente viável, os esforços da ADIRA seriam melhor direccionados 
noutros campos. 

 

 

 

 
  

Figura 47- Economicamente viável um sistema de carga/descarga 

Figura 48- Economicamente viável um sistema de sorting 
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4.3 Análise ABC e identificação de pontos de racionalização 

4.3.1 Análise ABC aos conjuntos 

Apresenta-se na Tabela 9 a classe A e na Tabela 10 a classe B da análise ABC 
feita aos conjuntos. 

 
Tabela 9- Classe A dos conjuntos 

  Departamento % Peça Ac Preço % Preço % Preço Ac 

FONTE LASER "ROFIN DC035" Compra 0,58% 111.720,00 36,08% 36,08% 

MONTAGEM QUADRO ELECTRICO Compra 1,16% 36.889,06 11,91% 48,00% 

MONTAGEM DA ESTRUTURA Fabrico 1,73% 18.535,08 5,99% 53,98% 

MONTAGEM DO EIXO X2 Fabrico 2,31% 13.536,47 4,37% 58,35% 

MONTAGEM DO EIXO X1 Fabrico 2,89% 13.536,01 4,37% 62,72% 

MONTAGEM DO SISTEMA DE TROCA DE MESAS Fabrico 3,47% 13.305,59 4,30% 67,02% 

MONTAGEM DO PÓRTICO Fabrico 4,05% 13.098,71 4,23% 71,25% 

ARREFECEDOR AR-AGUA  Compra 4,62% 12.400,00 4,00% 75,26% 

MONTAGEM CABEÇA MOTORIZADA 1,5" Compra 5,20% 9.764,13 3,15% 78,41% 

KIT CABECA MOTORIZADA PRECITEC Compra 5,78% 7.782,91 2,51% 80,92% 

 
Tabela 10- Classe B dos conjuntos 

 
Departamento % Peça Ac Preço % Preço % Preço Ac 

MONTAGEM DAS BLINDAGENS COMUNS Fabrico 6,36% 5.456,28 1,76% 82,69% 

MONT. MESA 3015 Fabrico 6,94% 5.065,81 1,64% 84,32% 

MONTAGEM CAMINHO OPTICO X Fabrico 7,51% 4.987,71 1,61% 85,93% 

UNIDADE DE EXAUSTÃO E FILTRAGEM Compra 8,09% 4.890,00 1,58% 87,51% 

MONT. QUADRO ELECT. DA SHUTTLE TABLE Compra 8,67% 4.469,61 1,44% 88,96% 

MONTAGEM CARRUAGEM X2 Fabrico 9,25% 4.443,20 1,43% 90,39% 

MONTAGEM DO ACCIONAMENTO E LIGAÇÃO Fabrico 9,83% 3.142,01 1,01% 91,41% 

MONTAGEM CARRUAGEM X1 Fabrico 10,40% 3.110,41 1,00% 92,41% 

MONTAGEM CIRCUITO DE GASES Fabrico 10,98% 3.072,78 0,99% 93,40% 

KIT DE CONSUMIVEIS/FERRAMENTAS CCL C/ D Compra 11,56% 2.330,37 0,75% 94,16% 

CIRCUITO HIDRAULICO SHUTTLE TABLE Fabrico 12,14% 2.241,89 0,72% 94,88% 

 

Numa primeira análise repara-se que 80,92% do custo da máquina encontram-se 
em 5,78% dos conjuntos, e até 95% dos custos da máquina em apenas 12% de 
conjuntos. Por outras palavras, há uma enorme concentração de custos. 

É notório o preço e peso da fonte laser; esta corresponde a 36,08% do custo 
total da máquina. Como segundo conjunto mais caro, correspondendo a 11,91% 
do custo da máquina, está o quadro eléctrico. É importante referir que ambos os 
conjuntos são de compra e, combinados, correspondem a 48% do custo total. 

A escolha da fonte laser da Rofin-Sinar foi uma decisão estratégica, pois 
embora seja dispendiosa é considerada a melhor do mercado, o que vai ao 
encontro da imagem pretendida pela ADIRA para a sua máquina e, por isso, não 
há interesse em mudar. Tendo em conta a tecnologia presente na máquina, e com 
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a tendência a empregar novas tecnologias, uma redução no quadro eléctrico é 
difícil de se concretizar. Estes factos dificultam imenso a racionalização. 
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4.3.2 Análise ABC geral 

Na análise ABC geral, indicada na Tabela 11, escolheram-se não os conjuntos 
mas os conjuntos singulares e os componentes dos diferentes conjuntos. Um 
conjunto singular é um conjunto que, embora possa ter vários componentes, na 
análise ABC é visto como só um componente. Por exemplo a fonte laser, embora 
seja composta por quadro eléctrico, estrado, fonte laser, etc., é visto como um só 
componente, a “Fonte Laser” pois no acto de compra não é possível separar. No 
entanto, conjuntos como, a título de exemplo, “Montagem da estrutura”, faz 
sentido analisar os vários níveis ou subconjuntos pelos quais é constituído: corpo 
da estrutura, sapatas de nivelamento, etc. 
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Tabela 11- Classe A geral 

  Departamento % Peça Ac Preço % Preço % Preço Ac 

FONTE LASER "ROFIN DC035" Compra 0,09% 111.720,00 35,62% 35,62% 

CORPO DA ESTRUTURA Fabrico 0,18% 18.255,00 5,82% 41,44% 

ARREFECEDOR AR-AGUA "DONALDSON" UC-400S Compra 0,27% 12.400,00 3,95% 45,39% 

ELEVADOR 4 COLUNAS Fabrico 0,36% 8.239,78 2,63% 48,02% 

CABEÇA DE LIGAÇÃO "PRECITEC" AK HP 1,5" Compra 0,45% 7.714,16 2,46% 50,48% 

MONTAGEM DO PORTICO 15 Fabrico 0,54% 7.471,76 2,38% 52,86% 

TOPO POSTIÇO Fabrico 0,63% 5.200,00 1,66% 54,52% 

TOPO POSTIÇO Fabrico 0,72% 5.200,00 1,66% 56,18% 

UNIDADE DE EXAUSTÃO E FILTRAGEM DONALDS Compra 0,90% 4.890,00 1,56% 59,35% 

MONTAGEM DO EIXO Y Fabrico 0,99% 4.117,45 1,31% 60,66% 

MODULO REGULAÇÃO #6SN1 118-0DJ21-0AA1 Compra 1,08% 4.103,08 1,31% 61,97% 

SECUNDÁRIO MOTOR LINEAR 1FN3 300 Compra 1,17% 3.648,36 1,16% 63,13% 

SECUNDÁRIO MOTOR LINEAR 1FN3 300 Compra 1,26% 3.648,36 1,16% 64,30% 

NCU 572.5 #6FC5 357-0BB25-0AA0 Compra 1,45% 3.153,23 1,01% 66,34% 

SENSOR "PRECITEC" SE HP1,5" M P0575-510 Compra 1,54% 3.040,00 0,97% 67,31% 

MODULO POTENCIA (56/112A) #6SN1 123-1AA Compra 1,63% 2.303,42 0,73% 68,05% 

ESTRUTURA MESA 3015 Fabrico 1,72% 2.186,00 0,70% 68,74% 

GRUPO ENERGETICO P/SHUTTLE-TABLE Compra 1,81% 2.185,00 0,70% 69,44% 

FOLE EM CAIXA 140x140 4700/350 35 NOMEX Compra 1,90% 1.961,74 0,63% 70,06% 

PCU 50 #6FC5 210-0DF22-2AA0 Compra 1,99% 1.862,29 0,59% 70,66% 

SECADOR DE AR P/ABSORÇÃO "ULTRAPAC PFT" Compra 2,08% 1.850,00 0,59% 71,25% 

CAIXA DE AJUSTE "PRECITEC" EG8010 Compra 2,17% 1.835,92 0,59% 71,83% 

MODULO E/R #6SN1 145-1BA02-0CA2 Compra 2,26% 1.835,36 0,59% 72,42% 

MONTAGEM DO ACCIONAMENTO Fabrico 2,35% 1.708,11 0,54% 72,96% 

OP 012 #6FC5 203-0AF02-0AA1 Compra 2,44% 1.684,87 0,54% 73,50% 

SERVOCONTROLO "PRECITEC" SC802 P0802-10 Compra 2,53% 1.663,47 0,53% 74,03% 

GAVETA Fabrico 2,62% 1.401,00 0,45% 74,48% 

AR CONDICIONADO HIMEL CLL 1050 Compra 2,71% 1.115,59 0,36% 74,83% 

REGUA LIDA 487-3640mm,20um,CABO 1m,12P Compra 2,80% 1.079,60 0,34% 75,18% 

REGUA LIDA 487-3640mm,20um,CABO 1m,12P Compra 2,89% 1.079,60 0,34% 75,52% 

REGUA LIDA 487-3640mm,20um,CABO 1m,12P Compra 2,98% 1.079,60 0,34% 75,87% 

PRIMARIO MOTOR LINEAR 1FN3 300-4WC00-0A Compra 3,07% 1.079,57 0,34% 76,21% 

PRIMARIO MOTOR LINEAR 1FN3 300-4WC00-0A Compra 3,16% 1.079,57 0,34% 76,55% 

MONTAGEM DO EIXO Z Fabrico 3,25% 1.044,20 0,33% 76,89% 

FIM DE CURSO ESN10B050UP048LK05P Compra 3,34% 999,79 0,32% 77,21% 

MONTAGEM DAS CONDUTAS Fabrico 3,43% 975,91 0,31% 77,52% 

CARTUCHO "PRECITEC" ZM WK HP1,5" M WK F Compra 3,52% 938,00 0,30% 77,82% 

CARTUCHO "PRECITEC" ZM WK HP1,5" M WK F Compra 3,61% 938,00 0,30% 78,12% 

GANTRY #6FC5 255-0AB00-0AA0 Compra 3,70% 937,84 0,30% 78,41% 

SW CONTROL POT.LASER #6FC5 251-0AC04-0A Compra 3,79% 890,08 0,28% 78,70% 

SW REGUL.DIST. 1D/3D #6FC5 251-0AC05-0A Compra 3,88% 890,08 0,28% 78,98% 

GUIA "STAR" 1605-303-31 L=4400mm 40/55x Compra 3,97% 856,03 0,27% 79,25% 

GUIA "STAR" 1605-303-31 L=4400mm 40/55x Compra 4,07% 856,03 0,27% 79,53% 

VÁLVULA PROPORCIONAL 0-30bar G1/4 P/O2 Compra 4,16% 844,26 0,27% 79,80% 

FILTRO 36 KW #6SL3000-0FE23-6AA0 Compra 4,25% 807,97 0,26% 80,05% 
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Mais uma vez a fonte laser tem preponderância no custo sendo a segunda peça 
mais cara o corpo da estrutura. 

Embora não nas primeiras peças, é notório o domínio das peças de compra 
perfazendo 76% do número de peças e da Classe A e a 77% do custo da mesma 
classe. 

É necessário referir que as peças de compra mais caras, em especial o laser 
Rofin-Sinar, o equipamento Precitec e os motores lineares Siemens, foram uma 
decisão estratégica da ADIRA, para traduzir para o cliente a ideia de qualidade 
da máquina, pois estas marcas são consideradas das melhores do mercado. 

Por se ter notado uma concentração de custos nas peças de compra, decidiu-se 
calcular o custo das peças de compra e fabrico. O resultado encontra-se na Tabela 
12, abaixo. 

 
Tabela 12- Percentagem do preço dos conjuntos 

 Valor Percentagem 

Compra 225.901 74,54% 
Fabrico 77.172 25,46% 

TOTAL 303.073 100% 

 

Torna-se óbvia a significância de fazer distinção entre peças de compra e peças 
de fabrico. Para isso foram elaboradas mais duas análises ABC, para peças de 
compra e peças de fabrico. 
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4.3.3 Análise ABC Compras 

Da análise ABC das peças de compras, Tabela 13, nota-se um domínio 
virtualmente total de material eléctrico. Para estas peças, e as restantes da lista 
de peças de compra, há várias maneiras de se conseguir a racionalização. É 
possível estudar a função da peça e tentar eliminá-la. Caso tal não seja possível, 
tenta-se encontrar uma peça da concorrência mais barata ou, então, mantem-se o 
mesmo fornecedor e tenta-se renegociar o preço. Para o efeito, depois da análise 
concluída, foi enviada a lista de peças ao responsável pelo material eléctrico e 
para o departamento de compras, para tentarem racionalizar as peças. 

 
Tabela 13- Classe A de peças de compra 

  % Peça Ac. Preço % Preço % Preço Ac 

FONTE LASER "ROFIN DC035" 0,12% 111.720,00 49,45% 49,45% 

ARREFECEDOR AR-AGUA "DONALDSON" UC-400S 0,25% 12.400,00 5,49% 54,94% 

CABEÇA DE LIGAÇÃO "PRECITEC" AK HP 1,5" 0,37% 7.714,16 3,41% 58,35% 

UNIDADE DE EXAUSTÃO E FILTRAGEM DONALDS 0,49% 4.890,00 2,16% 60,52% 

MODULO REGULAÇÃO #6SN1 118-0DJ21-0AA1 0,61% 4.103,08 1,82% 62,33% 

SECUNDÁRIO MOTOR LINEAR 1FN3 300 0,74% 3.648,36 1,61% 63,95% 

SECUNDÁRIO MOTOR LINEAR 1FN3 300 0,86% 3.648,36 1,61% 65,56% 

NCU 572.5 #6FC5 357-0BB25-0AA0 0,98% 3.153,23 1,40% 66,96% 

SENSOR "PRECITEC" SE HP1,5" M P0575-510 1,10% 3.040,00 1,35% 68,30% 

MODULO POTENCIA (56/112A) #6SN1 123-1AA 1,23% 2.303,42 1,02% 69,32% 

GRUPO ENERGETICO P/SHUTTLE-TABLE 1,35% 2.185,00 0,97% 70,29% 

FOLE EM CAIXA 140x140 4700/350 35 NOMEX 1,47% 1.961,74 0,87% 71,16% 

PCU 50 #6FC5 210-0DF22-2AA0 1,59% 1.862,29 0,82% 71,98% 

SECADOR DE AR P/ABSORÇÃO "ULTRAPAC PFT" 1,72% 1.850,00 0,82% 72,80% 

CAIXA DE AJUSTE "PRECITEC" EG8010 1,84% 1.835,92 0,81% 73,62% 

MODULO E/R #6SN1 145-1BA02-0CA2 1,96% 1.835,36 0,81% 74,43% 

OP 012 #6FC5 203-0AF02-0AA1 2,08% 1.684,87 0,75% 75,17% 

SERVOCONTROLO "PRECITEC" SC802 P0802-10 2,21% 1.663,47 0,74% 75,91% 

AR CONDICIONADO HIMEL CLL 1050 2,33% 1.115,59 0,49% 76,40% 

REGUA LIDA 487-3640mm,20um,CABO 1m,12P 2,45% 1.079,60 0,48% 76,88% 

REGUA LIDA 487-3640mm,20um,CABO 1m,12P 2,57% 1.079,60 0,48% 77,36% 

REGUA LIDA 487-3640mm,20um,CABO 1m,12P 2,70% 1.079,60 0,48% 77,84% 

PRIMARIO MOTOR LINEAR 1FN3 300-4WC00-0A 2,82% 1.079,57 0,48% 78,31% 

PRIMARIO MOTOR LINEAR 1FN3 300-4WC00-0A 2,94% 1.079,57 0,48% 78,79% 

FIM DE CURSO ESN10B050UP048LK05P 3,06% 999,79 0,44% 79,24% 

CARTUCHO "PRECITEC" ZM WK HP1,5" M WK F 3,19% 938,00 0,42% 79,65% 

CARTUCHO "PRECITEC" ZM WK HP1,5" M WK F 3,31% 938,00 0,42% 80,07% 

 

É interessante chamar a atenção à desproporcionalidade de preços; 80% do 
custo das peças de compra está em apenas 3,3% de peças.  
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4.3.4 Análise ABC Fabrico 

Da análise ABC das peças de fabrico, Tabela 14, resulta um conjunto de 22 
peças. Todas estas peças serão consideradas pontos de racionalização. 

 
Tabela 14- Classe A das peças de fabrico 

  % Peça Ac Preço % Preço % Preço Ac 

CORPO DA ESTRUTURA 0,34% 18.255,00 23,65% 23,65% 

ELEVADOR 4 COLUNAS 0,69% 8.239,78 10,68% 34,33% 

MONTAGEM DO PORTICO 15 1,03% 7.471,76 9,68% 44,01% 

TOPO POSTIÇO 1,37% 5.200,00 6,74% 50,75% 

TOPO POSTIÇO 1,72% 5.200,00 6,74% 57,49% 

MONTAGEM DO EIXO Y 2,41% 4.117,45 5,34% 62,83% 

ESTRUTURA MESA 3015 3,09% 2.186,00 2,83% 65,66% 

MONTAGEM DO ACCIONAMENTO 3,44% 1.708,11 2,21% 67,87% 

GAVETA 3,78% 1.401,00 1,82% 69,69% 

MONTAGEM DO EIXO Z 4,12% 1.044,20 1,35% 71,04% 

MONTAGEM DAS CONDUTAS 4,47% 975,91 1,26% 72,30% 

PORTA DA FRENTE 4,81% 750,00 0,97% 73,28% 

PENTE 5,15% 652,80 0,85% 74,12% 

CORPO DA CARRUAGEM n/p 5,84% 550,00 0,71% 74,84% 

CORPO DA CARRUAGEM n/p 6,19% 550,00 0,71% 75,55% 

TUBO BYPASS 6,53% 508,40 0,66% 76,21% 

PORTA LATERAL DIREITA 6,87% 498,28 0,65% 76,85% 

PORTA LATERAL DO MEIO 7,22% 497,93 0,65% 77,50% 

PORTA LATERAL ESQ. 7,56% 490,16 0,64% 78,13% 

CIRCUITO LUBRIFICAÇÃO CENTRAL 7,90% 476,57 0,62% 78,75% 

MONTAGEM DA TAMPA DO GRUPO HIDRÁULICO 8,25% 468,76 0,61% 79,36% 

PILAR C/COMANDO 8,59% 458,08 0,59% 79,95% 
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4.4 Avaliação do potencial de racionalização 

Seguindo as indicações referidas anteriormente no Capítulo 3.4, foi feita a 
avaliação do potencial de racionalização dos pontos de racionalização 
identificados na análise ABC. A Tabela 15 e Tabela 16 representa essa avaliação 
da Classe A e Classe B respectivamente. 

 
Tabela 15- Avaliação do potencial da Classe A das peças de fabrico 

Descrição % Red Un L I D L I D PR 

CORPO DA ESTRUTURA 20,00% 3.651,00 160 3 5 1 3 15 

ELEVADOR 4 COLUNAS 20,00% 1.647,96 80 3 5 2 3 30 

MONTAGEM DO PORTICO 15 20,00% 1.494,35 160 2 5 1 2 10 

TOPO POSTIÇO 20,00% 1.040,00 80 3 5 2 3 30 

TOPO POSTIÇO 15,00% 780,00 80 3 5 2 3 30 

MONTAGEM DO EIXO Y 5,00% 205,87 160 2 1 1 2 2 

ESTRUTURA MESA 3015 10,00% 109,30 80 3 1 2 3 6 

MONTAGEM DO ACCIONAMENTO 15,00% 256,22 40 4 2 3 4 24 

GAVETA 20,00% 93,40 20 4 1 4 4 16 

MONTAGEM DO EIXO Z 10,00% 104,42 160 1 1 1 1 1 

MONTAGEM DAS CONDUTAS 20,00% 195,18 20 3 1 4 3 12 

PORTA DA FRENTE 15,00% 112,50 20 2 1 4 2 8 

PENTE 10,00% 0,64 4 2 1 5 2 10 

CORPO DA CARRUAGEM n/p 10,00% 55,00 40 3 1 3 3 9 

CORPO DA CARRUAGEM n/p 10,00% 55,00 40 3 1 3 3 9 

TUBO BYPASS 20,00% 101,68 40 3 1 3 3 9 

PORTA LATERAL DIREITA 15,00% 74,74 4 3 1 5 3 15 

PORTA LATERAL DO MEIO 15,00% 74,69 4 3 1 5 3 15 

PORTA LATERAL ESQ. 15,00% 73,52 4 3 1 5 3 15 

CIRCUITO LUBRIFICAÇÃO CENTRAL 5,00% 23,83 40 2 1 3 2 6 

MONTAGEM DA TAMPA DO GRUPO HIDRÁULICO 10,00% 46,88 20 3 1 4 3 12 

PILAR C/COMANDO 10,00% 45,81 40 3 1 3 3 9 

 

Tabela 16- Avaliação do potencial de parte da Classe B das peças de fabrico 

Descrição % Red Un L I D L I D PR 

PORTA POSTERIOR 20,00% 90,00 40 3 1 3 3 9 

MONTAGEM SOPRO DE ÓLEO 20,00% 87,23 80 2 1 2 2 4 

SUPORTE DO ESPELHO 20,00% 79,98 80 2 1 2 2 4 

COLUNA FRONTAL ESQ. 20,00% 75,68 80 2 1 2 2 4 

RODA GUIA 20,00% 6,24 8 4 1 5 4 20 

DISPOSITIVO AJUSTÁVEL 20,00% 69,84 8 4 1 5 4 20 

SUPORTE DE LASER ROFIN DC010-035 20,00% 69,60 80 1 1 2 1 2 

SUPORTE ESPELHO 3"x1/2" 20,00% 68,72 80 1 1 2 1 2 

BARRA DESLIZE CO-XX-30 20,00% 17,00 40 3 1 3 3 9 

RODA 20,00% 5,23 8 4 1 5 4 20 

CONJUNTO BATENTE 20,00% 6,04 8 2 1 5 2 10 

SUPORTE DE APOIO E LIGAÇÃO_Marinhauto s 20,00% 59,60 20 2 1 4 2 8 

VIGA LATERAL DAS PORTAS 20,00% 59,03 8 2 1 5 2 10 

PENTE CENTRAL 20,00% 4,51 8 2 1 5 2 10 

SUPORTE 20,00% 13,32 20 2 1 4 2 8 

SUPORTE DO AMORTECEDOR 20,00% 26,00 8 4 1 5 4 20 

SUPORTE DO AMORTECEDOR 20,00% 26,00 8 4 1 5 4 20 

BLOQUEADOR 20,00% 51,57 8 3 1 5 3 15 

CAIXA SUPORTE ESTEIRA Y- ESQ 20,00% 49,50 20 2 1 4 2 8 

SISTEMA DE AFINAÇÃO 20,00% 47,15 20 2 1 4 2 8 

PERFIL DA CORRENTE 20,00% 3,61 20 2 1 4 2 8 

FUSO DE NIVELAMENTO 20,00% 5,10 20 2 1 4 2 8 

MONTAGEM DO ESTICADOR 5,00% 6,83 2 5 1 5 5 25 
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4.5 Caderno de encargos 

Da análise ao benchmarking e à análise de valor, verificou-se a necessidade de: 

- Reduzir a área de implementação; 

- Mudar para setup e centramento da lente e bico de corte automático; 

- Aumentar a precisão de corte. 

A redução da área de implementação vai ser feita aquando da racionalização da 
máquina. A redução não vai ser muito significativa, pois há componentes cujas 
medidas não podem ser alteradas, como é o caso da fonte laser e mesa de corte, e 
há componente cujas dimensões são muito difíceis de alterar como é o caso da 
shuttle-table e corpo principal. 

No momento estão a ser desenvolvidos esforços no sentido de diminuir o tempo 
de setup. Com o novo sistema usa-se apenas uma lente, sendo apenas necessário 
mudar o bico de corte. No entanto, este sistema está ainda pouco desenvolvido e 
não vai ser aplicado na versão CCL v4. 

Para aumentar a precisão de corte seria necessário alterar as réguas de leitura de 
posição por outras mais precisas e alterar o pórtico. Como pode ser consultado na 
Tabela 15, para alterar o pórtico seria necessário um investimento muito grande 
de tempo de engenharia, pelo que de momento decidiu-se direccionar os recursos 
para redução de custos. 

 

Da avaliação do potencial de racionalização, seleccionou-se as peças com maior 
potencial, ou seja, com maior PR. Assim, a lista de peças a racionalizar é: 

- Corpo da Estrutura; 

- Elevador 4 colunas; 

- Topo postiço; 

- Montagem do accionamento; 

- Gaveta; 

- Dispositivo ajustável; 

- Suporte do amortecedor; 

- Bloqueador; 

- Esticador de corrente; 

- Montagem das condutas. 
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5. Racionalização 

5.1 Corpo da estrutura 

5.1.1 Situação inicial 

Nome do componente: Corpo da estrutura 

Preço unitário antes da racionalização: 18.255€ 

O corpo da estrutura a racionalizar está apresentado na Figura 49 e 
Figura 50 soldado e maquinado, respectivamente 

  

5.1.2 Alterações 

Antes da racionalização o corpo da estrutura tinha 5400mm de comprimento, o 
que obrigava a que os montantes fossem constituídos por duas chapas soldadas. 
Decidiu-se encurtar a estrutura em 700mm para possibilitar reduzir ao 
comprimento total da CCL e permitir que os montantes sejam feitos a partir de 
uma chapa apenas, retirando a necessidade de soldadura. Para reduzir 700mm, 
encurtaram-se ambas as extremidades em 350mm. 

Para tentar reduzir custos e tempo de maquinagem, tentou-se retirar o 
facejamento para a movimentação da shuttle-table, Figura 51, em ambos os 
montantes. Embora tal não tenha sido conseguido, a necessidade de duas 
maquinações não foi verificada e por isso eliminou-se o facejamento de um dos 
montantes. 

 

Foi revisto o espaço para gavetas concluindo que apenas se utiliza metade da 
última gaveta (terceira gaveta a contar da esquerda), Figura 52, pelo que foi 
diminuída a largura da gaveta e o rasgo no montante para a mesma. Ainda no 

Figura 49- Corpo da estrutura soldada Figura 50- Corpo da estrutura maquinada 

Figura 51- Facejamento no montante 
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espaço das gavetas, para simplificar a construção e eliminar peças, adicionou-se 
perfis em U soldados na base da estrutura para fazer de guias às gavetas, Figura 
53. 

Para afinação das sapatas é criado um rasgo oval. Este foi substituído por um 
corte a recto, de maneira a poupar tempo e simplificar a construção. 

A pedido do pessoal responsável pela produção do corpo, e com o intuito de 
facilitar a movimentação do montante, foram adicionados furos de 100mm de 
diâmetro no centro de massa dos montantes. 

Adicionaram-se dois cutelos numa das extremidades da máquina. Os cutelos não 
só são mais uma fonte de peso, como também permitem eliminar várias peças 
como, por exemplo, as prolongas e maquinagem nas extremidades do corpo. 

 

 

As abas das sapatas são soldadas à estrutura e apoiada por cutelos, Figura 54. 
Parecendo uma solução dispendiosa decidiu-se retirar a aba soldada e adiciona-la 
à chapa inferior, Figura 55. Seguiu-se um estudo aos cutelos. Sem a existência 
destes haveria um deslocamento de 0,085mm pelo que a sua existência é 
desnecessária e por isso retirada. 

Aquando da passagem da sapata para a chapa inferior e da alteração dos rasgos 
para afinação das sapatas, idealizou-se retirar o casquilho roscado. Para tal foi 
calculado e validado, usando o programa MITCALC, o comprimento de rosca e 
portanto eliminados os casquilhos. O cálculo de validação encontra-se no anexo 
B. 

Figura 52- Vista esquerda do antigo corpo da estrutura 

Figura 53- Vista esquerda do corpo da estrutura depois da racionalização 
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Para compensar a massa de aço retirada, e de maneira a manter o peso inicial, 
decidiu-se alterar os caixões de areia. A alteração envolveu alterar o tamanho do 
caixão mais pequeno, mudança de direcção do maior e adição de um igual ao 
anterior. As alterações podem ser vistas nas Figura 56 e Figura 57. A areia não só 
é fonte económica de peso como também ajuda a reduzir as vibrações da 
estrutura. 

Devido à diminuição do comprimento da estrutura e da nova disposição dos 
caixões, dois olhais de elevação foram relocados 

 

 

Figura 54- Sapata do corpo de estrutura antigo 

Figura 55- Sapata do corpo de estrutura depois da racionalização 

Figura 56- Vista de corte do corpo da estrutura antigo 

Figura 57- Vista de corte do corpo da estrutura depois da racionalização 
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Por fim, todas as furações foram examinadas, sendo as obsoletas retiradas. 

5.1.3 Situação final 

Preço da nova estrutura: 14.655€ 

Poupança conseguida: 19,72% 

O novo corpo de estrutura maquinado é apresentado na Figura 58 

 

  

Figura 58- Corpo da estrutura maquinado depois da racionalização 



Racionalização da máquina de corte a laser CCL 3015 
 

77 

5.2 Elevador 4 colunas 

5.2.1 Situação inicial 

Nome do componente: Elevador 4 colunas (Figura 59) 

Preço unitário antes da racionalização: 8.239,78€ 

 

A racionalização do “elevador 4 colunas” concentrou-se nos dois subconjuntos 
principais - na estrutura de elevador (1.505€) e nas quatro colunas de elevação 
(cada uma com o custo de 1.317€) - mas também no conjunto geral 

Para a racionalização do elevador, foi usado o programa de análise de 
elementos finitos COSMOS. As imagens desse estudo podem ser vistas no Anexo 
C. 

5.2.2 Alterações 

5.2.2.1 Estrutura de elevador 

Estrutura de elevador visto na Figura 60 

 

Figura 59- Elevador 4 colunas 

Figura 60- Estrutura de elevador 
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As chapas inferiores servem para proteger os tubos de óleo dos cilindros. Para 
eliminar as chapas, inverteu-se o cilindro, sendo este agora seguro ao elevador e 
não às colunas de elevação. Para tal foi necessário eliminar o batente existente e 
criar novos apoios visto na Figura 61. 

 

Simplificou-se a construção do tubo rectangular inferior, encurtando-o de forma 
a facilitar a soldadura, Figura 62 e validou-se retirar a cruz de reforço, Figura 63. 

 

 

 
  

Figura 61- Pormenor do novo suporte de cilindro 

Figura 62- Pormenor da nova configuração do tubo rectangular 

Figura 63- Estrutura de elevador depois da racionalização 
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5.2.2.2 Colunas de elevação 

As colunas de elevação podem ainda ser divididas em dois componentes, a base 
de afinação (372€) e coluna (945€). 

 

 

Decidiu-se eliminar a base de afinação, Figura 64, e incorporá-la na coluna, 
Figura 65. 

Retirou-se a afinação do batente superior e foi eliminada a maquinação na base 
da coluna. Como foi dito, retirou-se o cilindro da coluna sendo este agora seguro 
na estrutura de elevador. Todas as alterações podem ser vistas na Figura 66. 

 

 

 
  

Figura 64- Base da coluna 

Figura 65- Coluna de elevação maquinada 

Figura 66- Coluna de elevação depois da racionalização 
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5.2.2.3 Elevador 4 colunas 

Simplificou-se o eixo de sincronização, o que permitiu também simplificar os 
suportes soldados na estrutura do elevador, Figura 67. 

 

 

5.2.3 Situação Final 

Preço da nova estrutura: 7.449,79€ 

Poupança conseguida: 9,59% 

O novo elevador 4 colunas é apresentado na Figura 68. 

 

 

 
  

Figura 67- Pormenor da nova configuração do eixo de sincronização 

Figura 68- Elevador 4 colunas depois da racionalização 



Racionalização da máquina de corte a laser CCL 3015 
 

81 

5.3 Topo postiço 

5.3.1 Situação inicial 

Nome do componente: Topo postiço (Figura 69) 

Preço unitário antes da racionalização: 5.200€ 

 

5.3.2 Alterações 

Para a racionalização do topo postiço, foi usado o programa de análise de 
elementos finitos COSMOS. As imagens desse estudo podem ser vistas no Anexo 
D. 

Tendo em conta a sua função, não se justifica o uso do aço Ck45 pelo que este 
foi substituído pelo aço St52 que reduz o custo de material para metade mantendo 
as propriedades. 

Como no corpo da estrutura, reduziu-se 700mm no comprimento do postiço 
retirando 350mm de cada extremidade. Esta operação obrigou a um ajuste de 
certas furações, entre elas, as dos batentes, a furação para ferramenta e furos de 
posicionamento. Na Figura 70 e Figura 71 pode-se ver o pormenor das 
maquinações do topo antes e depois da racionalização. 

Figura 69- Topo postiço 
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Retirou-se o rebaixo central para os motores secundários, compensando na 
carruagem, fazendo a face superior plana. Sendo exigido uma tolerância apertada 
na face superior, fez-se um rebaixo de 2,5mm na faixa central para evitar a 
necessidade de rectificar toda a face superior. As diferenças podem ser 
comparadas na vista de frente do topo postiço antes e depois da racionalização, 
Figura 72 e Figura 73 respectivamente. 

 

Figura 70- Pormenor da extremidade do topo postiço 

Figura 71- Pormenor da extremidade do topo postiço depois da racionalização 

Figura 72- Vista de frente do topo postiço 
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Decidiu-se diminuir a altura do topo postiço reduzindo 17mm da face inferior. 
Ao eliminar a aba inferior, que oferecia suporte de aperto aos micros, obrigou ao 
desenho de novos suportes para os micros. Não se conseguiu reduzir mais à altura 
porque está-se a pensar trocar de réguas de leitura que necessitam de espaço no 
topo postiço para serem montadas e também porque é preciso proteger a entrada 
de poeiras pelas pregas do fole. 

Retirou-se os furos de fixação da placa final de fole, o corte para entrada de 
foles e a furação para RTC pois não são mais necessários. 

A Figura 74 representa o topo postiço depois da racionalização. 

 

 

Como foi eliminada a aba que servia de apoio aos micros, foi criada uma nova 
peça, Figura 75, para ser possível o aperto dos micros à face inferior do postiço. 

Figura 74- Topo postiço depois da racionalização 

Figura 73- Vista de frente do topo postiço depois da racionalização 
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Como o topo postiço foi encurtado, houve necessidade de criar uma entrada e 
espaço para os foles poderem permanecer comprimidos. Para tal foi desenhado 
um novo conjunto, Figura 76. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75- Suporte de micros 

Figura 76- Extensão de topo postiço 



Racionalização da máquina de corte a laser CCL 3015 
 

85 

5.3.3 Situação final 

Preço unitário depois da racionalização: 3.775€ 

Poupança: 27,40% 

O novo conjunto do topo postiço é apresentado na figura 77. 

 

  

Figura 77- Pormenor de construção do topo postiço, novos suportes de 
micro, nova extensão e novo suporte suporte de amortecedor  
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5.4 Montagem do accionamento 

5.4.1 Situação inicial 

Nome do componente: Montagem do accionamento 
(Figura 78) 

Preço unitário antes da racionalização: 1.708,11€ 

 

 

5.4.2 Alterações 

Com os novos cutelos no corpo da estrutura, é possível eliminar a prolonga 
onde apoiava o moto-redutor, entre outros. 

O suporte de accionamento, que fazia a ligação entre o moto-redutor e a 
engrenagem, Figura 79, foi redesenhado e simplificado. A nova peça, Figura 80, 
necessitou de novos componentes mas ao mesmo tempo permitiu eliminar muitos 
outros. 

 

 

Figura 78- Montagem do accionamento 

Figura 79- Ligação moto-redutor 
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5.4.3 Situação final 

Preço unitário depois da racionalização: 1.183,11€ 

Poupança: 30,74% 

A nova montagem do accionamento é apresentado na Figura 81. 

 

  

Figura 80- Nova ligação moto-redutor 

Figura 81- Montagem do accionamento depois da racionalização 
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5.5 Gaveta 

5.5.1 Situação inicial 

Nome do componente: Gaveta (Figura 82) 

Preço unitário antes da racionalização: 467€ 

 

 

5.5.2 Alterações 

Foi revisto a concepção da gaveta e considerando-a demasiado complexa, 
redesenhou-se-a. 

Tendo no passado havido problemas com os rodízios das gavetas, por estes não 
aguentarem o peso necessário, estes foram modificados. 

Desenhou-se também uma outra gaveta mais pequena para caber no novo espaço 
da gaveta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82- Gaveta 
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5.5.3 Situação final 

Preço unitário depois da racionalização: 400€ 

Poupança: 14,35% 

As novas gavetas são apresentada nas Figuras 83 e 84. 

 

 

  

Figura 83- Gaveta normal depois da racionalização 

Figura 84- Gaveta mais estreita 
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5.6 Dispositivo ajustável 

5.6.1 Situação inicial 

Nome do componente: Dispositivo ajustável (Figura 85) 

Preço unitário antes da racionalização: 349,20€ 

 

 

5.6.2 Alterações 

Ao dispositivo ajustável simplificou-se a concepção retirando os triângulos de 
apoio, furações e parafusos dos mesmos, Figura 86. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86- Pormenor dos triângulos retirados 

Figura 85- Pormenor do dispositivo ajustável 
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5.6.3 Situação final 

Preço unitário depois da racionalização: 306,44€ 

Poupança: 12,25% 

O novo dispositivo ajustável é apresentado na Figura 87. 

 

 
  

Figura 87- Dispositivo ajustável depois da racionalização 
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5.7 Suporte do amortecedor 

5.7.1 Situação inicial 

Nome do componente: Dispositivo ajustável (Figura 88) 

Preço unitário antes da racionalização: 129,99€ 

 

 

Alterações 

Mudou-se o material de aço Ck45 para aço St37. 

O suporte foi também redesenhado, reduzindo o tamanho e maquinação geral, 
permitindo ser usado com o novo topo postiço. 

 

5.7.2 Situação final 

Preço unitário depois da racionalização: 60,99€ 

Poupança: 53,08% 

O novo suporte do amortecedor é apresentado na Figura 89. 

 

  

Figura 88- Suporte do amortecedor 

Figura 89- Suporte do amortecedor depois da racionalização 
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5.8 Bloqueador 

5.8.1 Situação inicial 

Nome do componente: Bloqueador (Figura 90) 

Preço unitário antes da racionalização: 257.83€ 

 

 

5.8.2 Alterações 

Simplificou-se a concepção passando de estrutura soldada para chapa. 

A montagem do eixo foi ajustada ao novo suporte mas manteve a concepção. 

A blindagem de protecção do cilindro foi redesenhada e faz parte da montagem 
do bloqueador em vez de ser uma peça á parte. 

 

5.8.3 Situação final 

Preço unitário depois da racionalização: 144,83€ 

Poupança: 43,83% 

O novo bloqueador é apresentado na Figura 91. 

 

Figura 91- Bloqueador depois da racionalização 

Figura 90- Bloqueador 
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5.9 Esticador de corrente 

5.9.1 Situação inicial 

Nome do componente: Esticador de corrente (Figura 92) 

Preço unitário antes da racionalização: 136,65€ 

 

 

5.9.2 Alterações 

Ao esticador de corrente, retirou-se maquinação e simplificou-se a montagem 
do eixo, reduzindo a quantidade de peças. 

 

5.9.3 Situação final 

Preço unitário depois da racionalização: 126,65€ 

Poupança: 7,32% 

O novo esticador de corrente é apresentado na Figura 93. 

 

  

Figura 92- Esticador de corrente 

Figura 93- Esticador de corrente depois da racionalização 
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5.10 Montagem das condutas 

5.10.1 Situação inicial 

Nome do componente: Montagem das condutas (Figura 94) 

Preço unitário antes da racionalização: 975,91€ 

 

5.10.2 Alterações 

Devido à nova configuração do corpo da estrutura, foi necessário alterar as 
condutas de exaustão, Figura 95. Na versão anterior as condutas entravam por 
baixo dos caixões. Na versão actual, devido aos novos caixões, as condutas foram 
divididas em duas partes, Figura 96, para poderem entrar. 

 

 

Figura 95- Condutas de exaustão 

Figura 96- Condutas de exaustão depois da racionalização 

Figura 94- Montagem das condutas 
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Decidiu-se trocar os cilindros por uns mais fracos e também os suportes dos 
mesmos, Figura 97. Os novos suportes, Figura 98, têm o mesmo comprimento 
mas são mais baixos, mais estreitos e foi possível eliminar os cutelos. 

 

 

5.10.3 Situação final 

Preço unitário depois da racionalização: 875,91€ 

Poupança: 10,25% 

A nova montagem da exaustão é apresentada na Figura 99. 

 

Figura 97- Suporte de cilindros 

Figura 98- Suporte de cilindros depois da racionalização 

Figura 99- Montagem da exaustão depois da racionalização 
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5.11 Peças de compra 

Com o esforço dos responsáveis pela parte eléctrica e com ajuda do 
departamento de compras foi conseguida uma redução de custos das peças de 
compra descrito na Tabela 17. 

 
Tabela 17- Lista de racionalização de peças de compra 

Descrição 
Preço 

Inicial Final Diferença Poupança 

AMORTECEDOR CHOQUE "ACE" MC 4575M1 483,90 430,00 -53,90 11,14% 

AMORTECEDOR CHOQUE "ACE" MC 4575M1 483,90 430,00 -53,90 11,14% 

AR CONDICIONADO HIMEL CLL 1050 1.115,59 715,59 -400,00 35,86% 

ARREFECEDOR AR-AGUA "DONALDSON" UC-400S 12.400,00 11.788,00 -612,00 4,94% 

GRUPO ENERGETICO P/SHUTTLE-TABLE 2.185,00 1.685,00 -500,00 22,88% 

KIT SOPRO DE AZOTO 312,66 116,10 -196,56 62,87% 

M.Q.E.CCL-3015 DC0## HP1,5"M 4WC 36.889,06 35.889,06 -1.000,00 2,71% 

M.Q.E.CCL-3015 SHUTTLE TABLE HIDRAULICA 4.469,61 3.095,61 -1.374,00 30,74% 

VÁLVULA PROPORCIONAL 0-10bar G1/4 P/O2 517,20 0,00 -517,20 100,00% 
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6. Conclusão 

Com o benchmarking verificou-se que a máquina ADIRA CCL 3015 está 
bastante bem posicionada no mercado, fazendo concorrência às melhores 
máquinas existentes. No entanto, para melhorar a máquina CCL devem ser 
desenvolvidos esforços no sentido de reduzir a área de implementação, mudar o 
centramento e o setup da lente e bico de corte de manual para automático, e 
melhorar a precisão de corte. A análise de valor reiterou a necessidade de 
melhorar as características mencionadas no benchmarking. 

A análise de valor não só reiterou a necessidade de melhorar as características 
mencionadas no benchmarking como também revelou alguns aspectos 
interessantes: 

Todos os inquiridos trabalham para subcontratação. 

Considerando o material e espessura do mesmo com a qual a maioria dos 
inquiridos trabalha, a escolha do laser CO2 é de facto a correcta. 

Tendo em conta o baixo uso de bobine, de momento não há vantagem no 
desenho de uma máquina alimentada a bobine. 

A percentagem dos inquiridos que necessitam de fazer embutidos nas peças 
cortadas é relativamente baixa pelo que de momento não há vantagem em 
projectar uma opção para o efeito. 

Seria interessante pensar numa opção de roscagem capaz de incorporar a 
máquina de corte a laser. 

Embora 63% dos inquiridos trabalhem exclusivamente com chapa, a mesma 
quantidade de inquiridos reconhece a necessidade de cortar tubos, tanto de 
secção circular como de secção quadrangular. 

Os tamanhos de peças mais cortados é de 100x100mm e superior, por isso é 
equacionável reduzir o número de pentes da shuttle-table. 

A maioria dos inquiridos está satisfeito ou muito satisfeito com o apoio pós-
venda da ADIRA. 

50% dos inquiridos estão interessado num serviço de planificação pelo que a 
ADIRA deveria pensar nessa opção pois seria um ponto de vantagem sobre a 
concorrência, especialmente no momento de venda. 

50% dos inquiridos acha insuficiente a formação básica para dominar todas 
as potencialidades da máquina. 

75% dos inquiridos seleccionaram como sendo economicamente viável 
equipamento de carga e/ou descarga. 

Tendo em conta que a ADIRA não tem um sistema sorting e que apenas 25% 
dos inquiridos consideram-no economicamente viável, a concepção de um 
não deveria ser uma prioridade. 
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Na Tabela 18 estão contabilizadas todas as alterações feitas às peças de fabrico. 
Estão descritas várias peças que não foram referidas no capítulo anterior, como é 
o exemplo da “Roda”. Tal pode acontecer devido a duas razões; ou a alteração foi 
tão pequena que não se achou necessário referir ou a alteração foi influenciada 
pela racionalização de conjuntos anteriores, como é exemplo “Suporte de apoio e 
ligação Marinhauto s” que foi eliminado depois da racionalização do corpo da 
estrutura. 

Na Tabela 19 estão contabilizadas todas as alterações feitas às peças de compra. 

 
Tabela 18- Resumo da poupança conseguida nas peças de fabrico 

Descrição 
Preço 

Inicial Final Diferença Poupança 

BLINDAGEM DO CILINDRO 6,50 0,00 -6,50 100,00% 

BLOQUEADOR 257,83 144,83 -113,00 43,83% 

CHAPA P/SUPORTE DE APOIO E LIGAÇÃO 36,20 0,00 -36,20 100,00% 

CORPO DA ESTRUTURA 18.255,00 14.655,00 -3.600,00 19,72% 

DISPOSITIVO AJUSTÁVEL 349,20 306,44 -42,76 12,25% 

ELEVADOR 4 COLUNAS 8.239,78 7.449,78 -790,00 9,59% 

GAVETA 1.401,00 1.200,00 -201,00 14,35% 

MONTAGEM DAS CONDUTAS 975,91 875,91 -100,00 10,25% 

MONTAGEM DO ACCIONAMENTO 1.708,11 1.183,11 -525,00 30,74% 

MONTAGEM DO ESTICADOR 136,65 126,65 -10,00 7,32% 

MONTAGEM DO SUPORTE DO LASER 903,16 0,00 -903,16 100,00% 

RODA 313,79 261,49 -52,30 16,67% 

RODA GUIA 374,31 311,93 -62,38 16,67% 

SUPORTE DE APOIO E LIGAÇÃO Marinhauto s 298,00 0,00 -298,00 100,00% 

SUPORTE DO AMORTECEDOR 259,98 121,98 -138,00 53,08% 

SUPORTE DO AMORTECEDOR 259,98 121,98 -138,00 53,08% 

TOPO POSTIÇO 5.200,00 3.775,00 -1.425,00 27,40% 

TOPO POSTIÇO 5.200,00 3.775,00 -1.425,00 27,40% 

TOTAL 
  

-9.866,30 
 

 
Tabela 19- Resumo da poupança conseguida nas peças de compra 

Descrição 
Preço 

Inicial Final Diferença Poupança 

AMORTECEDOR CHOQUE "ACE" MC 4575M1 483,90 430,00 -53,90 11,14% 

AMORTECEDOR CHOQUE "ACE" MC 4575M1 483,90 430,00 -53,90 11,14% 

AR CONDICIONADO HIMEL CLL 1050 1.115,59 715,59 -400,00 35,86% 

ARREFECEDOR AR-AGUA "DONALDSON" UC-400S 12.400,00 11.788,00 -612,00 4,94% 

GRUPO ENERGETICO P/SHUTTLE-TABLE 2.185,00 1.685,00 -500,00 22,88% 

KIT SOPRO DE AZOTO 312,66 116,10 -196,56 62,87% 

M.Q.E.CCL-3015 DC0## HP1,5"M 4WC 36.889,06 35.889,06 -1.000,00 2,71% 

M.Q.E.CCL-3015 SHUTTLE TABLE HIDRAULICA 4.469,61 3.095,61 -1.374,00 30,74% 

VÁLVULA PROPORCIONAL 0-10bar G1/4 P/O2 517,20 0,00 -517,20 100,00% 

TOTAL 
  

-4.707,56 
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74,5% 76,7%

25,5% 23,3%

Situação Inicial Situação Final

Peso

Peças Fabrico

Peças Compra

Na Tabela 20 apresenta-se a contabilização total dos componentes da máquina. 
Como se pode comprovar, consegue-se uma poupança de cerca de 15.000€ que 
representa uma redução de 4,81% no custo total da máquina. 

 
Tabela 20- Contabilização e comparação de custos antes e depois da racionalização 

 
Preço Inicial Preço Final Diferença Poupança 

Fabrico 77.172,22 € 67.305,92 € 9.866,30 € 12,78% 

Compra 225.901,43 € 221.193,87 € 4.707,56 € 2,22% 

TOTAL 303.073,65 € 288.499,79 € 14.573,86 € 4,81% 

 

É importante referir que embora só se tenha conseguido uma redução de 4,81%, 
da parte da concepção e desenho houve uma poupança de 12,78%. 

A Figura 100 mostra a preponderância das peças de compra no custo total da 
máquina. Antes da racionalização o peso das peças de compra era de 74,5% na 
versão CCL 3015 v4 é de 76,7%. Uma subida mínima mas que demonstra que, 
numa próxima racionalização, os esforços devem-se concentrar nas peças de 
compra e no departamento da engenharia eléctrica. 

 

 

 
  

Figura 100- Peso das peças de compra e fabrico no custo final 
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ANEXO A: Exemplar do questionário 

 
Questionário sobre necessidades/requisitos do cliente 
referentes à tecnologia de corte a laser 

Com o intuito de melhor servir os seus clientes, a ADIRA convida-o a 
responder a um pequeno inquérito sobre as características e 
necessidades referentes ao corte de chapa e à tecnologia laser. 

 

1) Nome da empresa 

 
  

   

2) Em que sector da actividade se posiciona a sua empresa 

Sector automóvel   

Sector aeronáutico   

Sector mobiliário metálico   

Sector refrigeração industrial   

Sector construção civil   

Subcontratação   

Outro (por favor especificar): 

 
  

   

3) Em geral, a sua empresa faz corte laser em regime de sub-contracto ou para produção 
própria? 

Sub-contracto   

Produção própria   

Misto   

   

4) Se respondeu Misto, indique por favor uma proporção aproximada. Caso contrário deixe em 
branco 

Menos de 25% para sub-contracto   

Entre 25 e 50% para sub-contracto   

Entre 50 a 75% para sub-contracto   

Mais de 75% para sub-contracto   

   

5) A sua empresa trabalha com bobines de chapa? Se sim, acharia vantajoso a máquina de 
corte laser ser alimentada por bobine? 

Sim, embora chapa de bobine perfaça menos de 25% da produção   

Sim, pois chapa de bobine perfaz entre 25 e 50% da produção   
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Sim, pois chapa de bobine perfaz entre 50 a 75% da produção   

Sim, pois chapa de bobine perfaz mais de 75% da produção   

Não   

   

6) Já teve necessidade de fabricar peças por corte de laser em madeira ou acrílico? 

Sim, muitas vezes   

Sim, algumas vezes   

Sim, embora raramente   

Não   

   

7) Já teve necessidade de fabricar peças por corte de laser em latão? 

Sim, muitas vezes   

Sim, algumas vezes   

Sim, embora raramente   

Não   

   

8) Já teve necessidade de fabricar peças em cobre ou prata? 

Sim, muitas vezes   

Sim, algumas vezes   

Sim, embora raramente   

Não   

   

9) Na sua produção média necessita de uma precisão de corte superior a 0,1mm? 

Não, 0,1mm é suficiente   

Preciso de 0,05mm de precisão   

Preciso de melhor que 0,05mm de precisão   

   

10) Na sua produção é necessário efectuar algum tipo de embutidos na peça final? 

Sim, em menos de 25% dos casos   

Sim, entre 25 e 50% dos casos   

Sim, entre 50 a 75% dos casos   

Sim, em mais de 75% dos casos   

Não   
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11) Na sua produção, depois do corte, é necessário efectuar algum tipo de roscagem na peça 
final? 

Sim, em menos de 25% dos casos   

Sim, entre 25 e 50% dos casos   

Sim, entre 50 a 75% dos casos   

Sim, em mais de 75% dos casos   

Não   

   

12) Classifique por ordem decrescente de quantidade (1-mais usado; 3-menos usado) os 
materiais que corta na sua empresa 

Aço 

Aço Inoxidável 

Alumínio 

   

13) Classifique por ordem decrescente (1-mais usado; 5-menos usado) as espessuras de 
chapa que corta 

Até 3mm 

Entre 3 e 6mm 

Entre 6 e 12mm 

Entre 12 e 20mm 

Acima de 20mm 

   

14) Classifique por ordem decrescente (1-mais usado; 5-menos usado) qual o tamanho de 
peça que mais se assemelha às peças geralmente cortadas 

10x10mm 

50x50mm 

100x100mm 

200x200mm 

300x300mm 

   

15) Um setup cuja mudança obedeça ao conceito SMED (menos de 10 min) é algo de 
importante para a sua empresa? 

Sim, muito importante   

Sim, embora o conceito não esteja ainda muito trabalhado   

De momento não conseguimos avaliar   

Não faz sentido na nossa produção   
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16) Estaria interessado num setup que dependesse apenas da troca e alinhamento do bico de 
corte, com um tempo muito mais reduzido, mesmo que sacrificasse um pouco a velocidade de 
corte? 

Sim, pois a nossa produção, em termos de material de chapa e a sua 
espessura, é muito variada e haveria muita poupança de tempo 

  

Não   

   

17) Quantas mudanças de setup (lente ou bico de corte) faz por dia? 

Uma vez   

Entre 1 e 3 vezes   

Entre 3 e 6 vezes   

Entre 6 e 9 vezes   

Mais de 9 vezes   

   

18) Quantas mudanças de tipo de chapa (material ou espessura) faz por dia? 

Uma vez   

Entre 1 e 5 vezes   

Entre 5 e 10 vezes   

Entre 10 e 15 vezes   

Mais de 15 vezes   

   

19) Que proporção de tempo estima que a sua máquina esteja parada à espera de setup ou 
carga/descarga de chapa? 

Até 10% do tempo parada (90% em uso)   

Entre 10 e 25% do tempo parada (entre 90 e 75% em uso)   

Entre 25 e 50% do tempo parada (entre 75 e 50% em uso)   

Entre 50 e 75% do tempo parada (entre 50 e 25% em uso)   

Mais de 75% do tempo parada (menos de 25% em uso)   

   

20) Em média, e considerando uma produção variada, um equipamento com sistema de troca 
de mesas deverá ter uma utilização na ordem dos 80%. Imagine um equipamento que permite 
um tempo de utilização superior a 95% (tempos mortos igual a 5%). Quanto acha que poderá 
valer um equipamento destes? 

 
  

   

21) Tendo em conta a sua cadência de produção, acha economicamente viável ter um sistema 
de carga e/ou descarga de chapa? 

Apenas de carga   

Carga e descarga   

Nenhum   
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22) Tendo em conta a sua cadência de produção, acha economicamente viável ter um sistema 
de descarga com triagem de peças (sorting)? 

Sim   

Não   

   

23) Na sua produção tem necessidade de cortar tubos? 

Redondos   

Quadrados   

Ambos   

Nenhuns   

   

24) Qual a percentagem de trabalho que tem em chapa/tubo? 

100% chapa   

75% chapa / 25% tubo   

50% chapa / 50% tubo   

25% chapa / 75% tubo   

100% tubo   

   

25) Tendo em conta a sua experiência com a máquina de corte a laser da ADIRA, quais são 
os pontos positivos e negativos mais relevantes desta? 

Pontos Positivos 
   

Pontos Negativos 
   

   

26) Estaria interessado que a ADIRA disponibilizasse um serviço opcional de planificação e 
preparação de desenhos para o corte a laser? 

Sim   

Não   

   

27) Considera o curso de formação para "operação básica do equipamento" e "programação 
básica do equipamento" suficientes para dominar todas as potencialidades da máquina? 

Sim   

Não   

Justificação (opcional): 
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28) Indique o grau de satisfação do apoio pós-venda fornecido pela ADIRA 

Muito insatisfeito   

Insatisfeito   

Neutro   

Satisfeito   

Muito satisfeito   

Justificação (opcional): 

 
  

   

29) Tem alguma sugestão ou comentário que gostaria de deixar à ADIRA referente a algum 
serviço ou equipamento fornecido? 
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ANEXO B: Análise da rosca 
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ANEXO C: Imagens da análise de elementos finitos do elevador 4 
colunas 

 

 

Figura 101- Deslocamento da mesa antes da racionalização 

Figura 102- Tensão von Mises da mesa antes da racionalização 
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Figura 103- Deslocamento da mesa depois da racionalização 

Figura 104- Tensão von Mises depois da racionalização 
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ANEXO D: Imagens da análise de elementos finitos do topo 
postiço 

 

 

 

Figura 105- Deslocamento topo postiço antes da racionalização 

Figura 106- Tensão von Mises antes da racionalização 



Racionalização da máquina de corte a laser CCL 3015 
 

115 

 

 

 

 

Figura 107- Deslocamento topo postiço depois da racionalização 

Figura 108- Tensão von Mises depois da racionalização 


