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O novo ambiente empresarial que surgiu no fim do século passado tem 

obrigado as empresas, de uma forma geral, a repensar: como tornar 

seus processos mais produtivos; a maneira de realizar seus negócios e 

seu relacionamento com o mercado. Esste trabalho foi desenvolvido 

dentro neste contexto, tendo como objetivo aplicar os conceitos de 

reengenharia a processos de soldagem de uma fábrica de extintores de 

incêndio e avaliar as conseqüências causadas pelas modificações 

adotadas. Após a implantação dos trabalhos de reengenharia nos 

processos de solda longitudinal e de solda da tampa, processos estes 

componentes das etapas de fabricação dos cilindros para extintores de 

incêndio, foi possível concluir que as modificações realizadas, tais 

como, a automação dos dispositivos da soldagem, resultaram na 

simplificação destes processos, já que antes da reengenharia, havia 

apenas uma etapa automática. Hoje, a solda longitudinal possui seis 

etapas automáticas e a solda de tampa sete. A realização dos 

experimentos de soldagem permitiu conhecer os processos com mais 

profundidade e com isto foi possível aumentar as velocidades de 

avanço em 100% na solda longitudinal e na solda de tampa em 150 %. 

Os gastos com insumos foram reduzidos, a produção aumentou de 830 

peças/mês para 1.200 peças/mês, podendo chegar a 4.000 peças/mês. 

Este aumento na produção não resultou em aumento do número de 

funcionários, havendo uma diminuição de 10 para 5 funcionários. 

Todas as modificações implantadas resultaram numa diminuição de 

custo na ordem de 14,19%, ultrapassando os 10% fixados como meta 

no início do projeto. Os trabalhos de identificação, estudo, 

desenvolvimento e implantação da reengenharia foram realizados em 

aproximadamente 12 meses. A reengenharia destes processos permitiu 

se atingir os objetivos estabelecidos, embora não tenha sido uma 

atividade simples nem automática. 
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1. Introdução 

Um novo ambiente empresarial surgiu neste final de século, levando as organizações 
empresariais a um processo de transformação, tanto na maneira de realizar seus negócios 
como no relacionamento com o mercado (MARQUES, 1993). Esta mudança surge em 
função: 

− Da crescente globalização da economia mundial, com o aumento do fluxo de capitais trans-
nacionais para investimentos e a formação de blocos regionais de livre comércio, como o 
Mercosul, a Alca e o Nafta, com o conseqüente acirramento da competitividade entre as 
empresas; 

− Do alcance da maturidade de amplos segmentos de mercado, com a afirmação da vontade 
do cliente e do respeito às suas necessidades e expectativas. Fazendo com que suas 
exigências e condições de satisfação sejam atendidas prontamente e de forma customizada, 
retendo o cliente pelo seu encantamento, não apenas com o produto ou serviço, mas 
principalmente com o nível da qualidade do atendimento; 

− Do grande avanço das telecomunicações, da capacidade de difusão de informações em 
tempo real e do uso intenso da tecnologia da informação e da gestão que têm provocado 
mudanças na natureza do próprio trabalho e 

− Do foco cada vez maior na cadeia de valor das indústrias, como o grande direcionador das 
relações cada vez mais interdependentes entre as empresas, gerando uma maior 
seletividade pela eficiência e capacidade de organizar-se em torno de atividades, utilizando 
o conceito de processo. 

Segundo Hammer e Champy (1994) a globalização da economia traz novos e inesperados 
concorrentes: Japão, Coréia, Taiwan, China entre outros. O acesso à informação faz com que 
produtos e tecnologias sejam rapidamente copiados e até melhorados. Aos concorrentes 
tradicionais da indústria, somam-se outros ainda mais “perigosos”, que são aqueles que 
promovem a substituição de produtos ou de paradigmas: máquinas de escrever versus 
processadores de textos, câmaras fotográficas versus filmadoras de vídeo, entre outros. A 
tecnologia abre as portas para novas formas de negociar como, telemarketing, quiosques 
multimídia, máquinas de auto-atendimento. Estamos saindo de um mercado de massa para um 
mercado cada vez mais personalizado. O número de opções cresce em progressão geométrica. 
O chamado "marketing de nichos" é uma tendência irreversível. O trinômio qualidade x preço 
x adequação passa a ser mandatário, pois os consumidores estão cada vez mais informados e 
exigentes, e o mercado passa a ser o grande árbitro do sucesso ou insucesso de uma empresa. 

Esta globalização dos mercados produtores e consumidores com o conseqüente aumento da 
competitividade têm exigido cada vez mais da alta administração das empresas, a formulação 
de uma estratégia competitiva adequada às forças de mercado e as capacitações da 
organização, buscando cada vez mais a inovação e a diferenciação como fatores de 
competitividade. Esta formulação da estratégia competitiva desdobra-se em estratégias de 
marketing e operações e devem definir claramente: a visão executiva de futuro; cenário futuro 
imaginando aonde a empresa quer chegar e os objetivos estratégicos, tais como, aumento da 
participação global no mercado, ou da participação em nichos ou segmentos específicos de 
mercado, redução do ciclo de lançamento de novos produtos, aumento da receita operacional 
e o aumento da satisfação dos clientes. A reengenharia vem modificar o perfil do processo 
empresarial, proporcionando mudanças importantes para a Estrutura Organizacional, os 
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Valores Organizacionais e os Sistemas de Informação. Entretanto, essas mudanças criam 
resistências aos empregados que já se consolidaram numa forma de trabalho. Daí resulta a 
grande dificuldade para a organização: barrar essas resistências e fazer com que eles 
entendam os benefícios deste novo sistema (STAIR, 2002). 

Para atingir seus objetivos estratégicos, a empresa deve identificar os fatores críticos de 
sucesso, os níveis de desempenho atual de suas operações, as diferenças entre este 
desempenho atual e o desempenho requerido, em termos de custo de produtos e de processos, 
qualidade de produtos, tempo de processos, qualidade de serviços e atendimento aos clientes. 
Foi dentro deste contexto que este trabalho foi desenvolvido, tendo como objetivo levantar a 
situação inicial de processos desenvolvidos por uma empresa que fabrica, entre outros 
produtos, extintores de incêndio, aplicar a estes processo os conceitos de reengenharia e 
avaliar as conseqüências causadas pelas modificações adotadas. 

2. Objetivos do trabalho 

Devido aos novos e grandes empreendimentos que estão sendo instalados na região da 
indústria em estudo haverá a necessidade de contratação de muitos fornecedores e prestadores 
de serviços. Há a expectativa de que se instalem mais de 200 empresas na região até 2010, o 
que conseqüentemente acarretará uma intensa movimentação econômico-financeira no estado, 
sobretudo para empresas ligadas a engenharia. Por esta razão os empresários deste setor 
necessitam direcionar seus esforços para melhorar a qualidade de seus produtos, sem que haja 
aumento no custo de produção. 

Este trabalho tem por finalidade a implantação da Reengenharia de Processos em uma 
empresa que fabrica cilindros de baixa pressão para montagem de extintores de incêndio, com 
o objetivo inicial de: maximizar a produção; reduzir os índices de retrabalho e sucateamento 
para valores de 4% e 2 % respectivamente, o que corresponde à metade dos valores praticados 
no início deste trabalho e redução do custo final na ordem de 10%. A importância desta 
redução visa tornar seus produtos mais competitivos no mercado regional, uma vez que, há 
uma grande concorrência com fabricantes de outros estados que praticam tarifas de imposto 
de circulação de mercadorias e serviços (ICMS) menores que as aplicadas em nosso estado.  

Para que o Processo de Reengenharia fosse desenvolvido e implantado nesta empresa tornou-
se necessária a elaboração de um pré-projeto que foi apresentado à diretoria, com a descrição 
dos objetivos, a metodologia a ser aplicada e uma estimativa de custo inicial para a realização 
dos trabalhos de implantação. Após aprovação do desenvolvimento do projeto, foram 
liberados recursos na ordem de vinte e cinco mil reais (R$ 25.000,00), com a condição de que 
todo o projeto fosse desenvolvido sem que as atividades da fábrica fossem interrompidas. À 
medida que a pesquisa foi sendo desenvolvida, os resultados foram sendo apurados e as 
tecnologias dos novos processos, que se mostraram eficazes, foram sendo incorporadas ao 
antigo processo (NEVES FILHO, 2007). 

3. Metodologia utilizada 

A metodologia empregada no desenvolvimento deste trabalho foi baseada na literatura sobre 
Reengenharia de Processos (CLOUSON-THOMAS, 1996; CROSS, 1994; KOCK, 1995). 
Inicialmente, projetou-se o desenvolvimento da pesquisa sem a paralisação das atividades de 
fabricação. A empresa não podia interromper sua produção, todas as mudanças foram 
realizadas em outro local e só depois de testadas e aprovadas é que foram implantadas na 
linha de produção. O desenvolvimento dos trabalhos foi dividido em etapas e inicialmente 
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procurou-se responder as seguintes perguntas: 

− Escolher os processos a serem reformulados. A questão básica era: "Por onde se vai 
começar?". 

− Escolher o grupo que vai realizar a Reengenharia dos Processos. A questão básica era: 
"Quem vai fazer o trabalho?"  

− Compreender o processo da forma como era praticado. A questão básica era: "Qual é a 
situação atual da empresa?" 

− Estabelecer como deve ser o processo. A questão básica era: "Aonde se quer chegar?" 
− Determinar as medidas necessárias para reformular o processo. A questão básica era: "O 

que se precisa fazer?" 
− Executar um plano para colocar em prática as medidas necessárias. A questão básica era: 

"Como se vai fazer o que é preciso?" 

4. Escolher o processo a ser reformulado 

Entrevistas com membros da administração revelaram vários processos como possíveis 
candidatos a um programa de Reengenharia. Neste estágio, foi decidido que a reengenharia de 
processos isolados era mais adequada que a reengenharia geral da empresa. Esta abordagem 
mais específica equivale a aceitar a estratégia global da empresa da forma como é praticada e 
tentar adaptar a ela os processos a serem reformulados. O processo escolhido para o programa 
de reengenharia foi o processo de fabricação de extintores de incêndio, uma vez que, ele 
apresentava os maiores índices de retrabalho e sucateamento e que apresentava também uma 
possibilidade de redução dos tempos operacionais.  

Com relação aos dados de produtividade da empresa foram levantados os índices de 
retrabalho e sucateamento, levando-se em consideração o período de janeiro a dezembro de 
2005. Para tal, contou-se com o banco de dados existente na empresa e foram obtidos os 
seguintes resultados: 

− Quantidade Total de Cilindros Produzidos: 10.036 peças 
− Quantidade Total de Retrabalho: 989 peças, o que correspondia a 9,85 % da produção. 
− Quantidade Total de Sucateamento: 538 peças, o que correspondia a 5,36 % da produção. 

Neste estudo foi necessário se levantar também os dados por processo, no mesmo período, 
para uma melhor avaliação dos mesmos. Como os dados não estavam prontos, foi necessário 
levantá-los através das ordens de produção para se chegar aos números apresentados na 
Tabela 1. Este levantamento mostrou que os processos que mais contribuíam para os índices 
de sucateamento e retrabalho eram os processos de solda longitudinal e da solda de tampa 
(solda de cúpula) do tubo do extintor de incêndio. 

 

Processo Quantidade de Retrabalho Quantidade de Sucateamento 

Corte 0 0 

Puncionamento 0 0 

Conformação 0 0 

Calandragem 0 0 

Pontiamento 6 0 

Solda longitudinal 408 152 
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Frisamento do fundo 3 3 

Frisamento da tampa 0 0 

Solda do fundo 159 89 

Solda do gargalo 15 26 

Solda da tampa 398 268 

TOTAL 989 538 

Tabela 1. Levantamento do sucateamento e do retrabalho por processo (ano de 2005) 

5. Escolher o grupo para implantação da reengenharia de processos 

A pergunta a ser respondida era “Quem vai fazer o trabalho?” Segundo Kock (1995) o êxito 
do projeto de reengenharia depende da perfeita interação entre a tecnologia aplicada e 
cooperação das pessoas envolvidas. Nunca é demais destacar a importância do fator humano, 
em particular, a escolha do grupo constitui um dos ingredientes essenciais. A mudança de 
processos representa um desafio às tradições mais básicas de uma empresa e, poderá exigir 
uma considerável transformação cultural. 

Nesta etapa foi realizada uma reunião presidida pela diretoria juntamente com os funcionários 
do setor de fabricação dos extintores de incêndio, com a finalidade de levantar as reclamações 
dos funcionários desse setor. Posteriormente reunião semelhante foi realizada com a equipe de 
vendas, para detectar quais as expectativas do cliente em relação aos nossos produtos. As 
principais queixas dos funcionários eram: excesso de fumaça no local e dores na vista ao final 
da jornada de trabalho. O cliente desejava que os extintores fossem de boa qualidade e mais 
baratos. 

Uma vez que os trabalhadores deveriam continuar normalmente a desenvolver suas atividades 
do dia a dia, a equipe para realizar os trabalhos de reengenharia foi composta por um dos 
sócios e quatros estagiários de mecânica contratados para o fim específico de completar o 
grupo, que teria como objetivo principal estudar os processos e implantar as modificações 
necessárias. 

6. Compreender o processo da forma como era praticado 

Nesta fase, a pergunta a ser respondida era “Qual a situação atual da empresa?". Analisou-se o 
processo da forma como era praticado, o que muitos autores consideram como um dos 
estágios mais importantes da Reengenharia de Processos Empresariais (DAVENPORT, 
1994).  

Todo o processo de soldagem era realizado utilizando-se o processo tipo MAG. O processo 
era executado de acordo com as etapas apresentadas na Tabela 2, onde o operador necessitava 
estar com sua atenção voltada para o dispositivo de soldagem, não havendo liberdade para que 
o mesmo se afaste em momento algum. O processo iniciava no momento em que a peça era 
posicionada no dispositivo e o motor ligado. Quando a pistola chegava ao início da peça, a 
solda era ligada e desligada ao término da peça. Feito isso o motor recebia um comando para 
reverter e voltar a pistola para o ponto de início da peça. O motor então era desligado e a peça 
retirada. 

 

Operação realizada: Forma de realização da operação: 
Colocar a peça a ser soldada Manual 
Alinhar a peça Manual 
Prender a peça Manual 
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Iniciar a rotação do motor Manual 
Iniciar a soldagem Manual 
Executar a soldagem Automático 
Desligar o processo de soldagem Manual 
Reverter o motor Manual 
Desligar o motor Manual 
Retirar a peça Manual 
Inspecionar Manual 

Tabela 2 - Etapas do processo de solda longitudinal 

Como a empresa nunca havia medido nem controlado os parâmetros de soldagem, foi 
produzido um lotes com 30 peças, utilizando equipamentos como: alicate amperímetro; 
cronômetro; régua graduada e um paquímetro (todos com certificado de calibração dentro da 
validade) para levantar os parâmetros de: tensão; corrente; velocidade do arame; vazão do gás 
de proteção e o tempo de soldagem efetiva, estes dado foram registrados e são apresentados 
na Tabela 3. Para o cálculo da quantidade de arame utilizado na soldagem foi pesada uma 
peça antes e após a solda a diferença no peso representa o peso do arame (resultado em 
gramas). A velocidade de avanço que foi calculada dividindo-se o comprimento do cordão de 
solda em milímetros pelo tempo efetivo de soldagem. 

 

Parâmetro: 
Processo: 

Tensão 
(V) 

Corrente 
(A) 

Velocidade 
do arame 
(m/min) 

Vazão 
do gás 
(l/min) 

Quantidade 
de arame 
(g/peça) 

Velocidade 
de avanço 

(mm/s) 

Energia 
de 

soldagem 
(J/mm) 

Tempo 
de 

soldagem 
(s) 

Solda 
longitudinal 

17 a 18 58 a 62 4 26 82 5 153,82 a 
174,10 

86 

Valores 
médios: 

17,5 60 4 26 82 5 163,96 86 

Tabela 3 – Parâmetros de soldagem da solda longitudinal 

Utilizando-se o paquímetro foi medida a distância entre margem da solda que variou de 2,4 a 
3 mm e o reforço da fase da solda apresentou uma variação de 0,9 a 1,2 mm. O processo 
trabalhava com polaridade reversa (CC+). O arame utilizado foi o AWS A5.18 ER 70S-6 do 
fabricante ESAB com diâmetro de 0,80 mm sem revestimento superficial. Projetado para 
possibilitar uma soldagem com maior taxa de deposição, arco mais estável e uma menor 
quantidade de respingo, proporcionando melhor aparência do cordão de solda. Este tipo de 
arame é muito utilizado em aço com resistência até 5,30 MPa e o gás de proteção uma 
misturas (Ar/20) que contém 80% de Argônio e 20% de CO2.  

Antes da reengenharia havia sido elaborado um procedimento em janeiro de 2002 para o 
processo, porém ele era incompleto, pois, não apresentava os parâmetros de soldagem, apenas 
apresenta regulagem para uma máquina específica. Essa regulagem especificava a tensão e a 
corrente por números postos nos botões de regulagem, não indica valores mensuráveis em 
Volts e Ampères respectivamente. O ajuste era realizado pelo próprio operador, utilizando-se 
da sua experiência, o que resultava em produções com parâmetros muito diferentes 
provocando índices de retrabalho e sucateamento diferente de operador para operador. 
Quando havia necessidade de trocar a máquinas de solda, os valores encontrados de um 
equipamento para outro eram também diferentes dependendo da potência de cada máquina, o 
que provocava um aumento dos defeitos até que o operador conseguisse regular o 
equipamento, sem contar que a variação dos parâmetros de soldagem contribuía diretamente 
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para a qualidade final do cordão de solda, principalmente para os ensaios de ruptura do 
cilindro, devido ao comprometimento e aporte térmico causado pelo processo de soldagem, o 
que comprometia a zona afetada termicamente (ZAT).  

Todo o processo de soldagem da tampa também era realizado, utilizando-se o processo de 
soldagem tipo MAG. Ele era executado de acordo com as etapas apresentadas na Tabela 4. 
Neste processo também ocorriam os mesmos problemas como: processo totalmente 
dependente do operador; procedimento mal elaborado e falta de padronização no processo. 

O processo de solda de tampa iniciava no momento em que a peça era posicionada no 
dispositivo, a pistola presa e alinhada na junta, ligava-se a pistola de solda para iniciar a 
deposição e quando o operador notava a formação da poça de fusão, o mesmo acionava a 
rotação do motor até que houve um transpasse de 20 a 30 mm do início da soldagem, neste 
momento, tanto o motor como o equipamento da solda era interrompidos, a peça era retirada, 
uma nova peça era colocada na máquina e todo o processo era repetido. 

 
 

Operação realizada: Forma de realização da operação: 
Colocar a peça a ser soldada Manual 
Prende a peça Manual 
Aproximar a pistola de soldagem Manual 
Alinhar Manual 
Iniciar a solda Manual 
Iniciar a rotação do motor Manual 
Executar a soldagem em todo o contorno do cilindro Automática 
Desligar o processo de soldagem Manual 
Desligar o motor Manual 
Liberar a pistola de soldagem Manual 
Soltar a peça Manual 
Retirar a peça Manual 
Inspecionar Manual 

Tabela 4 – Etapas do processo de solda de tampa 

Para registro dos parâmetros da solda de tampa foi utilizado o mesmo procedimento da solda 
longitudinal. Os valores medidos são apresentados na Tabela 5. 

 

Parâmetro: 
Processo: 

Tensão 
(V) 

Corrente 
(A) 

Velocidade 
do arame 
(m/min) 

Vazão 
do gás 
(l/min) 

Quantidade 
de arame 
(g/peça) 

Velocidade 
de avanço 
(mm/min) 

Energia 
de 

soldagem 
(J/mm) 

Tempo 
de 

soldagem 
(s) 

Solda da 
tampa 

18 a 20 68 a 73 6 26 62 6 159,12 a 
189,80 

66 

Valores 
médios: 

19 70,50 6 26 62 6 174,46 66 

Tabela 5 – Parâmetros de soldagem da solda da tampa 

Assim como para a solda longitudinal havia também um procedimento para a solda de tampa, 
que apresentava os mesmos problemas da primeira. 

7. Determinar as mudanças necessárias.  

Depois de conhecer o processo foram escolhidos os sub-processos a serem submetidos à 
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reengenharia, sendo necessário encontrar respostas para as seguintes perguntas: 

a) Aonde se quer chegar?  
b) O que precisamos fazer? 
c) Como vamos fazer?  
d) O que é preciso?  

As respostas para as perguntas acima foram as seguintes: 

a) Reduzir os índices de retrabalho e sucateamentos da fabricação de extintores de incêndio 
para 4% e 2% respectivamente o que representa uma redução de mais ou menos 50% dos 
índices apresentados antes da reengenharia e redução do custo de fabricação em 10%; 

b) Estudar mais a fundo os processos de soldagem, com a finalidade de se fixar margens 
confiáveis de faixas de variação de seus parâmetros, visando uma maior produtividade 
sem comprometimento da qualidade da solda e automatizar o máximo possível as etapas 
destes dois processos; 

c) Levantar as condições da rede elétrica e fazer as modificações necessárias de forma a se 
evitar variações de tensões e corrente no setor de soldagem; propor e implantar 
modificações que levem a uma maior segurança e conforto no chão de fábrica; realizar 
ensaios de soldagem fixando-se alguns parâmetros e variando-se outros de forma a se 
estabelecer novos procedimentos mais eficientes para os dois processos de soldagem; 

d) Contratar um bom eletricista para revisar e recuperar a rede elétrica da fábrica; melhorar o 
conforto e a segurança de trabalho das pessoas no que diz respeito às ações dos agentes 
agressivos à saúde causados pelo processo de soldagem; estabelecer as condições dos 
ensaios de soldagem e realiza-los. 

8. Execução do plano. 

Esta foi a etapa mais demorada da pesquisa. Neste ponto o planejamento foi colocado em 
prática e algumas vezes foi necessário realizar modificações no plano inicialmente traçado, 
quando o resultado não foi o esperado. 

No que diz respeito a rede elétrica foi executado um levantamento de suas condições, com 
medições na rede interna da empresa e constatou-se que as mesmas estavam desbalanceadas. 
Havia uma das fases com a corrente de 70 ampères e as outras duas com correntes de 20 
ampères. Como as máquinas de solda são trifásicas, este fato provocava sobrecarga na fiação 
e diminuia o rendimento dos equipamentos, principalmente devido à sobrecarga na fiação 
instalada. A rede só suporta 70 ampères por fase, logo uma das fases estava trabalhando no 
seu limite, enquanto que as outras duas estavam sub-utilizadas. Para solucionar estes 
problemas, foi instalado um quadro elétrico, adequado com controle de tensão e corrente para 
cada fase. Uma rede exclusiva para a fábrica de extintores foi também instalada, tendo-se o 
cuidado de balancear cada fase. Hoje a corrente em cada fase é de 24 ampères. No quadro foi 
instalado um contactor e um equipamento para monitorar a falta de fase, que em uma possível 
interrupção de qualquer uma das fases, toda a rede é desligada. A rede passou a ser totalmente 
monitorada, se houver uma sobrecarga de tensão ou da corrente um outro dispositivo de 
controle corta o fornecimento de energia para o setor de soldagem de forma a evitar variações 
na tensão elétrica.  

Quanto a segurança e ao conforto no chão de fábrica foram instalados mecanismos de 
exaustão para a redução dos fumos metálicos provocados pelas soldas. Para alguns 
dispositivos de soldagem foram projetados sistemas de exaustão localizados, como nos 
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dispositivos de solda de gargalo e da solda de fundo. Foram ainda instalados dois exaustores 
numa altura de 3,5 m para o restante da fábrica. Estas modificações acarretaram 
qualitativamente num melhor conforto ambiental, com redução dos fumos metálicos no 
ambiente. Quanto às radiações emitidas no processo de soldagem, além dos EPI´s 
(equipamentos de proteção individual) utilizados normalmente, passou-se a utilizar também 
técnicas de anteparo próximas ao bico de solda e cortinas especiais para isolamento dos 
trabalhadores, os chamados EPC´s ( equipamentos de proteção coletiva). 

Após a automação dos processos de solda longitudinal e solda de tampa, o operador não mais 
necessita estar junto a máquina observando todo o processo, isto trouxe um melhoramento 
consideravelmente em relação ao seu conforto térmico, pois desta forma, durante a soldagem 
ele se afasta da fonte de calor e das radiações provocadas pelo processo. 

Em relação ao lay-out da fábrica, foram modificados as posições e o fluxo da produção 
objetivando ganhar tempo e diminuir ao máximo possível o deslocamento do operador. O 
chão foi demarcado e criado locais determinados para as máquinas e os produtos em 
processos, e foi deixado um corredor livre para a movimentação dos operadores. 

O principal fator de influência sobre o tempo de soldagem é a velocidade de avanço. 
Aumentar a velocidade de avanço e manter a qualidade da solda não é tão elementar quanto se 
possa pensar, pois, é necessário que a peça depois de soldada atenda os pré-requisitos dos 
ensaios normativos. Ao se alterar a velocidade de avanço é necessário se modificar os demais 
parâmetros do processo de soldagem, tais como: tensão, corrente, velocidade do arame e a 
vazão do gás. Com o objetivo de se diminuir o tempo de fabricação a partir do aumento da 
velocidade de avanço, obtendo-se um cordão de solda de qualidade e isento de defeitos foram 
realizados vários experimentos. 

Os ensaios da solda longitudinal foram realizados em seis etapas e foi adotada a seguinte 
metodologia:  

− 1º Etapa - A velocidade de avanço que anteriormente era de 5 mm/s foi alterada para 10 
mm/s e mantida fixa; 

− 2º Etapa – Foram soldadas 58 peças com de 430 mm de comprimento, variando-se a vazão 
do gás entre 19 e 26 l/min, a tensão entre 17 e 22 Volts, a corrente entre 68 e 100 Ampères, 
e a velocidade de alimentação do arame entre 4 e 10 m/min. Nestes experimentos forma 
mantidos fixos os seguintes parâmetros: tipo de gás de proteção com 80% de Argônio e 
20% de CO2; tipo de arame ASME SFA – 5.18 – ER70S – Diâmetro 0,8 mm, fabricante 
ESAB; máquina de soldar AriostoPower 460, fabricante ESAB 380 V; trabalho em 
polaridade reversa (CC+); distância do bico à peça 10 mm; chapa de aço carbono laminada 
a frio SAE 1008 com espessura de 1,5 mm. Nesta etapa foi definido que o cordão de solda 
deveria ter as seguintes características: distância da face da solda entre 2,6 a 4 mm e o 
reforço da face da solda entre 0,5 a 3 mm, pois, com estas medidas os cilindros vinham 
apresentando nos testes normativos um índice de aprovação muito bom. Foram 
considerados defeitos ou não conformidade (NC) os cordões que não apresentarem estas 
especificações ou qualquer tipo de perfuração, porosidade ou mesmo a falta de penetração 
na junta (FORTES 2004; CLEBER 2004, SANTIN 2006). Após esta etapa dos 
experimentos, foi possível detectar as condições de soldagem com as quais as peças não 
apresentaram defeito; 

− 3º Etapa – Para a realização da terceira etapa foram realizados mais oito experimentos com 
as condições definidas na etapa dois. Com cada uma destas condições foram 
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confeccionadas 10 peças e observou-se que para a energia de soldagem de 137,59 J/mm 
houve falta de penetração em duas peças e para a energia de 163,80 J/mm também duas 
peças apresentaram perfuração, concluindo-se nesta etapa que a energia de soldagem deve 
variar entre 140,40 e 160,52 J/mm, para esta nova velocidade de avanço (10 mm/s), sendo 
que a corrente deve estar entre 98 e 100 A e a tensão entre 18 e 21 V, porém quando se 
trabalhar com uma tensão de 21 V a corrente deve ser mantida a 98 A; 

− 4º Etapa – A quarta etapa consistiu em se escolher entre as 10 peças, confeccionadas na 
etapa anterior, três peças e executar os testes micro-vazamento, de pressão e de ruptura, e 
verificar se os mesmos são aprovados com a adoção destes novos parâmetros; 

− 5º Etapa - Realizar solda em 200 peças e verificar se elas atendem o seguinte pré-requisito 
de índice de retrabalho de 4% e de sucateamento de 2% para cada 50 peças produzidas. 
Estes índices foram fixados como objetivo, no início do trabalho; 

− 6º Etapa - Aprovado, elaborar os procedimentos dos processos. 

Em relação aos experimento da solda da tampa os ensaios seguiram a mesma metodologia 
descrita acima, com a diferença que neles os parâmetros variaram da seguinte forma: a 
velocidade de avanço foi superior a 6 mm/s; a tensão igual ou superior a 18 V; a corrente 
igual ou superior a 68 A; a velocidae de alimentação do arame igual ou superior a 4 m/min e a 
vazão do gás igual ou inferior a 26 l/min. 

Após a realização de todas as etapas dos experimentos dos dois processos de soldagem 
(longitudinal e da tampa) foram obtidos os parâmetros recomendados para estes dois 
processos que são apresentados nas Tabelas 6 e 7, respectivamente. 

 

Parâmetros Valores adotados Variações permitidas 
Corrente 98 A 98 a 100 A 
Tensão 18 V 18 a 21 V 
Distância do bico 10 mm *** 
Velocidade de avanço 10 mm/s *** 
Velocidade do arame 7 m/min *** 
Vazão do gás de proteção 20 l/min *** 
Energia de soldagem 140,40 J/mm 140,40 a 160,52 J/mm 
Face da solda 3 mm +/- 1 mm 
Reforço da face da solda 1 mm +/- 0,40 mm 

Tabela 6 – Novos parâmetros da solda longitudinal 

 

Parâmetros Valores adotados Variações permitidas 
Corrente 164 A 160 a 180 A 
Tensão 24 V 24 a 25 V 
Distância do bico 10 mm + 2 mm 
Velocidade de avanço 15 mm/s 15 a 17 mm/s 
Velocidade do arame 15 m/min 15 a 17 m/min 
Vazão do gás de proteção 24 l/min *** 
Energia de soldagem 204,67 J/mm 199,68 a 207,17 J/mm 
Face da solda 10 mm 8 a 12 mm 
Reforço da face da solda 0,5 mm 0,2 a 1 mm 

Tabela 7 – Novos parâmetros da solda da tampa 
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9. Discussão dos resultados 

Com as mudanças realizadas nos dispositivos de soldagem, bem como com as modificações 
dos parâmetros de soldagem houve um aumento da produção, com uma redução nos índices 
de retrabalho e sucateamento. O trabalho de reengenharia dos processos de soldagem 
possibilitou a diminuição nos custos de fabricação dos cilindros. Todo o estudo foi realizado 
tomando como base o cilindro do tipo P 6. A Tabela 8 apresenta a redução dos tempos de 
processo antes e depois da RPE e a Figura 1 apresenta os valores da tabela 8 em forma de 
gráfico tipo colunas. Como podemos perceber o tempo de fabricação de uma peça que antes 
era de 824 segundos passou a ser de 732 segundos, o que provocou uma redução de 11,16%  

 

Etapas da Fabricação Tempos de Fabricação (s) 
Antes da Reengenharia 

Tempos de Fabricação (s) 
Após a Reengenharia 

Corte da chapa 32 32 
Estampagem numeração 19 19 

Estampagem 19 19 
Conformação 29 29 
Calandragem 64 64 
Pontiamento 45 45 

Solda longitudinal 136 90 
Frisagem do Fundo 70 70 

Fundo 49 49 
Frisagem da Tampa 79 79 

Solda do Fundo 50 50 
Solda da tampa 96 50 

Solda do Gargalo 36 36 
Corte da Tampa 32 32 
Microvazamento 68 68 

Tempo Total (seg) 824 732 

Tabela 8 -  Comparativo entre os tempos de processos antes de depois da reengenharia de processos 

no tempo de processo só aplicando a reengenharia em 2 processos, ou seja, dois sub-processos 
do proceso de fabricação dos extintores de incêndio. Na solda longitudinal houve uma 
redução de 66,18 % e em relação ao tempo de processo utilizado antes da reengenharia na 
solda de tampa houve uma redução de 52,08 % deste tempo. 
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Figura 1 – Representação gráfica da tabela 8 

Antes da reengenharia na solda longitudinal eram gastos 82 g de arame e 37,27 l de gás de 
proteção em um comprimento de solda de 430 mm em um tempo de soldagem de 86 s, com 
uma velocidade de avanço de 5 mm/s utilizando uma energia de soldagem média de 163,93 
J/mm. Após a implantação da reengenharia houve uma redução no tempo de soldagem, na 
vazão do gás de proteção, no gasto com o arame e uma diminuição da energia média de 
soldagem. Observou-se também que energias de soldagem inferiores a 140,40 J/mm causam 
falta de penetração e energias superiores a 160,52 J/mm provocam perfurações nos cordões de 
solda. A Tabela 9 apresenta o comparativo referente ao consumo de materiais gastos antes e 
depois da implantação da reengenharia no processo de solda longitudinal. 

 

Processo de 
Solda 

Longitudinal 

Comprimento 
do Cordão de 

Solda 

Tempo de 
Soldagem 

Velocidade 
de Avanço 

Metal Adição 
Utilizado 

Gás de 
Proteção 
Utilizado 

Energia 
de 

Soldagem 
Antes da 

Reengenharia 
 

430 mm 
 

86 s 
 

5 mm/s 
 

82 g 
 

37,27 l 
163,93 
J/mm 

Após a 
Reengenharia 

 
430 mm 

 
43 s 

 
10 mm/s 

 
53,30 g 

 
14,34 l 

150,63 
J/mm 

Tabela 9 – Consumo de consumíveis antes e após a reengenharia na solda longitudinal 

Na solda de tampa utilizava-se: 62 g de arame; 35,24 l de gás de proteção; o tempo de 
soldagem era de 66 s para soldar um comprimento de 488 mm; a velocidade de avanço era de 
6 mm/s, utilizando uma energia de soldagem média de 174,46 J/mm. Como a geometria da 
junta de tampa é sobreposta, foi possível trabalhar com energias de soldagem na ordem de 
203,42 J/mm o que possibilitou um aumento da velocidade de avanço em 150% , havendo 
conseqüentemente redução dos gastos com os insumos sendo: 23% com o arame de solda e 
63% com o gás de proteção. Com estes novos procedimentos verificou-se que na solda da 
tampa a energia de soldagem pode variar de 199,68 a 207,17 J/mm, caso sejam inferior a 
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199,68 J/mm o cordão de solda poderá apresentar falta de penetração e caso a energia de 
soldagem ultrapasse de 207,17 J/mm haverá risco de perfuração. A tabela 10 apresenta o 
comparativo dos parâmetros de solda antes e após a reengenharia. 

 

Processo de 
Solda da 
Tampa 

Comprimento 
do Cordão de 

Solda 

Tempo de 
Soldagem 

Velocidade 
de Avanço 

Metal de 
Adição 

Utilizado 

Gás de 
Proteção 
Utilizado 

Energia 
de 

Soldagem 
Antes da 

Reengenharia 
 

488 mm 
 

66 s 
 

6 mm/s 
 

62 g 
 

37,24 l 
174,46 
J/mm 

Após a 
Reengenharia 

 
488 mm 

 
32,53 s 

 
15 mm/s 

 
47,74 g 

 
13,01 l 

203,42 
J/mm 

Tabela 10 – Comparação do gasto de insumo antes e após a reengenharia na solda de tampa 

A Tabela 11 apresenta índices de retrabalho e sucateamento, coletados após a implantação da 
reengenharia. Como podemos verificar os índices monitorados, apresentaram valores bem 
menores que aqueles inicialmente fixados nos objetivos do trabalho. A tabela 12 apresenta os 
índices antes do trabalho de reengenharia dos processos, os projetados durante o 
desenvolvimento e os obtidos após a implantação das modificações propostas no processo de 
reengenharia. 

 

Processos 
monitorados 

Quantidades 
produzidas 

              Retrabalho 
Unidades               (%) 

          Sucateamento 
Unidades                     (%) 

 

Solda 
longitudinal 

1200 18 1,50 5 0,42 

Solda da tampa 1200 24 2,00 12 1,00 

Tabela 11 – Índices de retrabalho e sucateamento após implantação da reengenharia 

 

 
Processos: 

Índices antes da 
reengenharia (%) 

Retrabrabalho       Sucat. 

 Metas fixadas (%) 
 

Retrab.        Sucat. 

 Indices alcaçados após a 
implandação reengenharia 

Retrabrabalho    Sucateamento 

  

Solda 
longitudinal 

9,85 5,36 4 2,00 1,50 0,42 

Solda da 
tampa 

9,85 5,36 4 2,00 2,00 1,00 

Tabela 12 – Índices retrabalhos antes, durante e depois da implantação da RPE 

Com relação ao número de funcionários do setor antes da implantação havia dez funcionários 
no processo de fabricação dos cilindros, fabricando uma média de 836 peças ao mês, hoje há 
apenas cinco funcionários e dois estagiários, produzindo 1.200 peças ao mês, o que representa 
um aumento de 43,54 % na produção mensal, além da diminuição dos custos com 
funcionários. Antes da reengenharia um cilindro produzido gerava um custo de mão de obra 
de R$ 10,27 depois das modificações implantadas o custo caiu para R$ 4,98 uma redução 
maior que 50%, mais precisamente de 51,51%. Em relação ao custo total do cilindro antes e 
depois da implantação da reengenharia de processos como podemos perceber com a economia 
realizada com o gás de proteção, com o arame, com os índices de retrabalho e sucateamento e 
principalmente na economia com a redução do pessoal foi possível alcançar uma economia 
final nos custos de 14,19 %, ou seja, 4,19 % acima do esperado, pois a meta era conseguir 
uma economia de 10% no final do trabalho. 
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10. Conclusões 

A partir da implantação dos trabalhos de reengenharia nos sub-processos de solda longitudinal 
e de solda da tampa, sub-processos estes componentes das etapas de fabricação dos cilindros 
para extintores de incêndio, foi possível concluir que as modificações realizadas, tais como, a 
automação dos dispositivos da solda longitudinal e da solda da tampa, resultaram na 
simplificação destes sub-processos, já que antes da reengenharia, havia apenas uma etapa 
automática. Hoje, a solda longitudinal possui seis etapas automáticas e a solda de tampa sete. 
A realização dos experimentos de soldagem permitiu aumentar as velocidades de avanço, que 
antes eram de 5 mm/s passando para 10 mm/s na solda longitudinal, o que representa um 
aumento de 100% e na solda de tampa o aumento foi de 150%, passando de 6 mm/s para 15 
mm/s. Os gastos com insumos nestes dois sub-processos foram reduzidos. Antes eram 
utilizados, na solda longitudinal, 82 g de arame de solda, 37,27 l de gás de proteção e o tempo 
de soldagem era de 86 s. Após a reengenharia, passou-se a utilizar 43 g de arame, 14,34 l de 
gás de proteção em um tempo de 43 segundos, resultando numa economia de 47,56 % com o 
arame de solda e de 61,52% com o gás de proteção. Na solda de tampa era utilizado 62 g de 
arame, 35,24 l de gás de proteção em um tempo de soldagem de 66 segundos. Hoje são 
utilizados apenas 47,74 g de arame, 13,01 l de gás de proteção e o tempo de soldagem foi 
reduzido para 32,53 segundos, o que acarreta uma redução de 23% com arame e de 63,08 % 
com o gás de proteção. No processo como um todo houve uma redução dos índices de 
retrabalho de 9,85% para 2% e no de sucateamento de 5,36% para 1%. A produção aumentou 
de 830 peças/mês para 1.200 peças/mês, podendo chegar a 4.000 peças/mês. Este aumento na 
produção não resultou em aumento do número de funcionários, havendo uma diminuição de 
10 para 5 funcionários. Todas as modificações implantadas resultaram numa diminuição de 
custo na ordem de 14,19%, ultrapassando os 10% fixados como meta no início do projeto. Os 
trabalhos de identificação, estudo, desenvolvimento e implantação da reengenharia foram 
realizados em aproximadamente 12 meses. Durante este período, alguns paradigmas 
existentes nas empresas foram quebrados e algumas lições foram aprendidas. A reengenharia 
destes sub-processos permitiu se atingir os objetivos estabelecidos, embora não tenha sido 
uma atividade simples nem automática. 
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