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RESUMO 
 

No atual cenário mundial o Agronegócio vem despontando como um mercado 

crescente principalmente para o Brasil. No intuito de acompanhar este 

crescimento as Empresas de Máquinas e Implementos Agrícolas (EMIA) estão 

aumentando a cada ano sua capacidade de produção metal-mecânica. À 

medida que as EMIA aumentam sua produção todos os insumos usados no 

processo de fabricação passam a ser controlados de forma mais atenciosa. É 

muito importante nas fábricas de usinagem um controle de todas as 

ferramentas de corte utilizadas nos processos de fabricação. Algumas 

empresas do segmento automotivo já utilizam Sistemas de Gerenciamento de 

Ferramentas de Corte (SGFC) para melhorar sua produtividade e atender a alta 

demanda do mercado global. Nas empresas de usinagem voltadas para o 

Agronegócio as análises para utilização de SGFC começam despontar. Esse 

trabalho tem como objetivo identificar e avaliar a utilização de sistema de 

gerenciamento de ferramentas de corte nas empresas de máquinas e 

implementos agrícolas no Brasil. A metodologia aplicada utilizou um 

levantamento do tipo survey. Através de um questionário enviado para 

empresas metal-mecânica no segmento de Agronegócio. Obteve-se um 

resultado que apresenta fatores importantes para que haja a implantação de 

SGFC nas EMIA e fatores que dificultam a implantação dos sistemas de 

gerenciamento. Observou-se que algumas empresas não usam sistema 

gerenciador em sua plenitude. 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema de Gerenciamento de Ferramentas de Corte, 

Empresas de Máquinas e Implementos Agrícolas, Usinagem. 



VII 

SOUZA, Eduardo. Study of the level of use of Management System Cutting 
Tools in Enterprises of Machinery and Agricultural Implements. 2011. 87f. 
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ABSTRACT 
 

In the current world scenario the Agribusiness comes emerging as a growing 

market mainly for Brazil. In order to monitor this growth companies of machinery 

and agricultural implements (EMIA) are increasing every year its production 

capacity metal-mechanics. As the EMIA increase its production all inputs used 

in the manufacturing process are controlled more attentive staff. It is very 

important in the factories of machining a control of all the cutting tools used in 

manufacturing processes. Some companies in the segment automotive already 

use pioneer Management Systems Cutting Tools (SGFC) to improve its 

productivity and service the high demand of the global market. Machining 

enterprises directed to the Agribusiness analyzes for use of SGFC begin 

appear. This work aims to identify and evaluate the use of management system 

cutting tools in enterprises of machinery and agricultural implements in Brazil. 

The methodology applied used a lifting of the type survey. Through a 

questionnaire sent to undertakings metal-mechanical Agribusiness segment. 

Obtained if an outcome that presents important factors for which there is the 

implantation of SGFC in EMIA and factors that make the deployment of the 

systems of management. Note that some companies do not use management 

system in its totality. 

 

KEYWORDS: System Management Tools Cutting, Companies Agricultural 

Machinery, Machining. 
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1. INTRODUÇÃO 

No atual cenário econômico mundial encontramos muitas empresas que estão 

buscando se estruturar com todos os recursos que lhe são possíveis. Cada vez 

mais as empresas precisam usar melhor seus equipamentos, seus processos, 

e todos os recursos que são necessários para geração de seus produtos ou 

serviços. Ser competitivo no que se faz já não basta, é preciso utilizar da 

melhor forma todas as ferramentas aplicáveis a cada segmento de mercado. 

De acordo com Valle; Favaretto e Canciglieri (2009) as empresas têm exigido 

flexibilidade para atender à demanda e principalmente foco na redução de 

custos.  

O mundo globalizado afeta significativamente a vida das empresas, dentro ou 

fora delas. A atuação no segmento automotivo é usada como referência ou 

termômetro, quando se fala em pesquisas ligadas às melhorias em setores de 

manufatura, otimizações de processos e aumento de produção, reduzindo cada 

vez mais os custos de fabricação (SANDVIK, 2003). Utilizar novas tecnologias 

para se diferenciar no mercado competitivo se faz importante, entretanto é 

preciso avaliar como estão sendo usados os recursos para se produzir 

produtos ou serviços dentro das empresas.  

Nos dias de hoje a redução dos custos é fator importantíssimo para toda cadeia 

produtiva, nessa visão “muitas técnicas e novas filosofias de trabalho foram e 

continuam sendo empregadas para que se produza mais, com maior qualidade, 

em menor tempo e com o menor custo possível” (SANTOS e POLIS, 2004). 

“No Brasil o setor metal-mecânico vem sofrendo influências devidas alterações 

do mercado global” (COPPINI; BAPTISTA e SOUZA, 2009). Algumas 

empresas tiveram que implantar novas tecnologias em um período de tempo 

relativamente pequeno, o que gerou, em alguns casos, problemas de 

desperdício por falta de um gerenciamento de ferramentas de corte. 
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Conforme Coppini; Baptista e Souza (2009) o fluxo de informações aumentou 

numa velocidade impressionante. À medida que máquinas CNC (Comando 

Numérico Computadorizada) começaram a ser utilizadas em fábricas, o 

número de ferramentas de corte e respectivas montagens de ferramentas 

cresceram. O fluxo de informações entre os diversos departamentos usuários 

das ferramentas de corte tornaram necessário a busca por SGFC para facilitar 

neste controle. 

A indústria automotiva saiu na frente quanto à necessidade de utilizar um 

SGFC. Pesquisadores como Goldoni (2003), Favaretto (2005) e Zonta Júnior 

(2007) desenvolveram trabalhos em empresas do segmento automotivo. 

Com o crescimento do Agronegócio, no Brasil as empresas de equipamentos 

agrícolas vêm atingindo uma tamanha importância entre os diversos setores da 

produção brasileira e mundial conforme Associação Nacional dos Fabricantes 

de Veículos Automotores - ANFAVEA (2009). As empresas de equipamentos 

agrícolas passam a buscar destaque para o atual momento em que vive a 

economia brasileira e mundial. 

No início da década de 1990, a indústria se deparou com a abertura de 

mercado e uma grande competitividade do mercado externo obrigou as 

empresas atuantes no Brasil a modernizar o parque fabril e adotar novas 

técnicas administrativas. Conforme Castro (2005), os trabalhos do Prof. Dr. 

Lourival Boehs do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), ajudaram para divulgação desta filosofia 

organizacional no Brasil. Sendo assim neste cenário, novos desafios surgiram, 

dentre outros, o gerenciamento de ferramentas em indústrias que se 

modernizaram. 

É crescente o número de indústrias metal-mecânicas brasileiras que vem 

utilizando algumas práticas ligadas ao Gerenciamento de Ferramentas. 

Conforme Zonta Junior (2008a), o Gerenciamento de Ferramentas atua como 

um aliado para a indústria metal-mecânica, envolvendo todas as informações 

sobre as ferramentas de corte utilizadas em processo de fabricação; inclui 
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também todos os equipamentos necessários e relacionados à Produção, como 

máquinas, componentes, dispositivos e insumos usados no processo de 

usinagem. 

Este trabalho procura identificar e avaliar a utilização de SGFC em EMIA, 

destacando o momento que vive o Agronegócio no Brasil. 

1.1. JUSTIFICATIVA 

No Brasil poucos estudos são encontrados sobre gerenciamento de 

ferramentas de corte com foco nas empresas de máquinas e implementos 

agrícolas. Com o aumento significativo do Agronegócio, as Empresas de 

Máquinas e Implementos Agrícolas (EMIA) apresentam uma necessidade em 

melhor organizar seu controle de gestão no processo produtivo. Uma revisão 

bibliográfica sobre Sistema de Gerenciamento de Ferramentas de Corte 

(SGFC) torna-se importante para que as empresas tenham informações e 

possam identificar e avaliar os benefícios quanto à utilização de um SGFC 

buscando vantagens competitivas (observa-se que as siglas EMIA e SGFC 

serão mantidas para simplificar a citação dos textos que são substituídos pelas 

mesmas). 

O assunto sobre gerenciamento de ferramentas conforme Boogert (1994) 

cresceu nos anos 80, e a partir de então as ferramentas começaram a ser 

vistas como importante para a eficiência no processo produtivo. Para facilitar o 

desenvolvimento deste trabalho foram estudados alguns artigos em empresas 

de outros segmentos que utilizam um SGFC.  

O segmento de equipamentos agrícolas vem crescendo no Brasil conforme 

descrito na ANFAVEA (2009), merecendo, deste modo, uma maior atenção 

quanto a análise de suas atividades e potencialidades de desenvolvimento. 

Além dos benefícios para o próprio setor estudado, o presente trabalho poderá 

ajudar àqueles que querem se aperfeiçoar e/ou estudar mais sobre 
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gerenciamento de ferramentas de corte, mesmo que em aplicações de outros 

setores. 

As pesquisas acadêmicas brasileiras sobre Gerenciamento de Ferramentas 

conforme Castro (2005) tiveram início no Brasil por volta de 1990, mas ainda 

assim é algo novo para muitas empresas no setor metal-mecânico. Um maior 

conhecimento e assimilação destas técnicas precisam ser disseminados para 

as EMIA. 

É importante esclarecer melhor sobre as estratégias, os métodos de 

implantação e utilização de um SGFC para efetivamente trazer os resultados 

devidos para a indústria brasileira. Para isso é preciso identificar qual a real 

utilização de um SGFC pelas EMIA. Serão observados aspectos positivos e 

negativos das empresas que utilizam ou não o sistema; desta forma haverá 

melhor chance de avaliação na utilização deste sistema para as empresas que 

já o utilizam, e possíveis implantações de um gerenciamento de ferramentas de 

corte em empresas que ainda não utilizam um sistema. 

No segmento metal-mecânico automotivo o custo gasto com ferramentas de 

corte representa em torno de 3 a 5% do custo total da produção, embora 

aparente ser pequeno, se mal aplicado nos processos produtivos, ou seja, se 

uma ferramenta for mal utilizada no processo de usinagem, este custo pode 

acarretar uma perda de produtividade e/ou aumento no preço final do produto 

ou serviço, influenciando os custos totais de produção (CASTRO, 2005). 

De acordo com Polis (2005) um SGFC pode auxiliar em diversos pontos 

aplicáveis nos processos de fabricação, por exemplo, os dados de corte, 

redução no tempo de parada de máquina por falta de ferramentas usando um 

controle de reposição, redução no tempo de preparação de máquina (set-up) 

devido à padronização de ferramentas de corte, sistemas de trocas rápidos 

acompanhados por ferramentas eletrônicas, maior aproximação dos 

fornecedores de ferramentas para desenvolvimento de ferramentas mais 

produtivas, economia nos estoques de ferramentas. 
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1.2. O CRESCIMENTO DO AGRONEGÓCIO 

Conforme a Organização Mundial do Comércio – OMC (2010) o Brasil é o 

terceiro maior exportador de produtos agrícolas do Mundo, ficando atrás dos 

Estados Unidos e União Européia. 

Mutéia (2010) afirma que o Brasil tem papel importante na luta para erradicar a 

fome do Mundo. Não só por suas riquezas naturais como pela capacidade 

técnica. 

Na visão de Skaf (2010) o efeito positivo em cascata da cadeia sucroalcooleira 

gera reflexo na produção de insumos, caminhões, máquinas agrícola, 

combustíveis e lubrificantes, entre outros segmentos. 

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA 

(2010) as exportações do Agronegócio entre Outubro de 2009 a Setembro de 

2010 somaram U$ 72,3 bilhões. Aumento de 28,1% confirmando um recorde 

histórico. Os setores que mais contribuíram para o incremento das exportações 

segundo o MAPA (2010) foram: café com 44,3%; carnes com 14,2%; cereais, 

farinhas e preparações 151,5%; sucos e frutas 117,3%; produtos florestais 

18,3%; complexo soja 6,7%; fibras e produtos têxteis 58,7% e complexo 

sucroalcooleiro 47,2%.  

Para Galdos (2010) a colheita da cana-de-açúcar mecanizada se destaca em 

relação à colheita manual por diminuir as emissões que causam o efeito estufa 

e melhorar a qualidade do solo, o que indica uma maior aplicação de 

equipamentos agrícolas. 

Um estudo inédito feito pelo Ministério da Agricultura revela que o Brasil ainda 

tem muito a crescer no setor de Agronegócios (Figura 1). Hoje nenhum setor 

da economia brasileira é tão global quanto à produção agrícola (EXAME 

Melhores e Maiores, 2009). 
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FIGURA 1 – ANUÁRIO DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA BRASILEIRA – 2007/2008 (ANFAVEA, 2009) 

 

A Figura 1 apresenta o crescimento das máquinas agrícolas automotrizes 

fabricadas em 2007 com relação às fabricadas em 2008. O crescimento atingiu 

um aumento de 30% na fabricação das máquinas agrícolas.   

 

1.3. OBJETIVO GERAL 

Este trabalho tem como objetivo geral identificar e avaliar o nível de 

conhecimento e de utilização de SGFC em empresas EMIA. 

Para se alcançar o objetivo geral foi definido os seguintes objetivos específicos: 

• conhecer os SGFC buscando-se compreender o quanto as EMIA 

conhecem sobre a filosofia de gerenciamento; 

• identificar se as EMIAs utilizam ou não o sistema SGFC; 
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• avaliar se as empresas que utilizam o SGFC exploram toda a sua 

potencialidade (planejamento logístico, planejamento técnico e 

planejamento estratégico); 

• avaliar as razões pela qual as empresas não utilizam o SGFC. 

1.4. OUTLINE DA PESQUISA 

Para se atingir o objetivo proposto do trabalho, caminhos distintos foram 

seguidos. Foi realizada uma Pesquisa Bibliográfica sobre SGFC e uma 

Pesquisa de Campo sobre as EMIA (Figura 2). 

 

FIGURA 2 – “OUTLINE DA PESQUISA”. 

1.5. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho foi estruturado em capítulos, sendo estes: 
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• capítulo 1 – Introdução, relevância do tema, objetivos e estrutura do 

trabalho: Esta parte do trabalho procura posicionar o leitor quanto ao 

assunto a ser abordado, sua importância no contexto, os objetivos a 

serem alcançados e sua elaboração passo a passo; 

• capítulo 2 – Revisão da Literatura: Este capítulo descreve assuntos 

importantes sobre gerenciamento de ferramentas de corte, o objetivo de 

um gerenciamento, a sua importância na Indústria, à utilização de 

software para gerenciamento, abrangência do gerenciamento, exemplos 

de empresas que utilizam SGFC. Uma revisão sobre pesquisa 

exploratória (survey) e revisão sobre a elaboração de um questionário 

também constam para reforçar o entendimento do trabalho; 

• capítulo 3 – Métodos: Toda metodologia utilizada para a construção 

desta pesquisa está descrita neste capítulo;  

• capítulo 4 – Resultados e Discussão: As respostas obtidas na tabulação 

da pesquisa exploratória estão apresentados neste capítulo. Cada 

pergunta aparece com uma discussão a respeito;  

• capítulo 5 – Conclusões: De acordo com os dados obtidos no capítulo 4 

são feitas as devidas conclusões relevantes para o fechamento do 

trabalho. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo descreve assuntos importantes sobre gerenciamento de 

ferramentas de corte, o objetivo de um gerenciamento, a sua importância na 

Indústria, a utilização de software para gerenciamento, abrangência do 

gerenciamento e oportunidades de ganho.  

Foram acrescentadas informações sobre usinagem para facilitar o 

entendimento sobre o tema. Um sistema SGFC ocorre em empresas que 

utilizam algum tipo de fabricação com setores relacionados à usinagem. 

A maioria das empresas tenta num menor espaço de tempo controlar todo 

ferramental usado na fabricação de seus produtos ou serviços. Esta tarefa 

pode não ser tão simples. A formação de parcerias com empresas que atuam 

neste segmento pode tornar mais fácil a difícil tarefa de gerenciamento de 

ferramentas, pois, de acordo com Castro (2005), “a formação de alianças 

cooperativas, tem sido uma excelente estratégia para a implantação do 

gerenciamento de ferramentas. As empresas têm que ser flexíveis, altamente 

inovadoras, eficientes nos custos e cada vez mais focadas no core business” 

(CASTRO, 2005). Neste capítulo de revisão da literatura será abordada uma 

parte conceitual do gerenciamento de ferramentas, as técnicas aplicadas 

atualmente no Gerenciamento de Ferramentas. 

2.1. PROCESSOS DE FABRICAÇÃO 

De acordo com Costa e Santos (2006) fabricar significa transformar matérias-

prima por meio de processos nos quais vários fatores devem ser levados em 

consideração: a forma e dimensão da peça, o material a ser usado, o volume 

de peças para produção, a tolerância dimensional requerida, o custo do 

processamento, etc. O processo de fabricação pode ser dividido entre 

processos com remoção de cavaco e sem remoção conforme mostra a Figura 

3. 
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FIGURA 3- CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO (COSTA E SANTOS, 2006). 

 

Nas operações apontadas conforme Figura 3, as principais operações 

destacadas para este trabalho são torneamento, fresamento e furação. O 

número de itens usados nestas operações justifica uma análise para real 

necessidade de um sistema de gerenciamento para facilitar o uso e controle 

das ferramentas de corte e seus respectivos componentes. 

2.1.1. USINAGEM 

As operações de usinagem conferem à peça uma combinação de forma, 

dimensão e acabamento por meio da geração de cavaco. O cavaco é definido 
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como a porção de material da peça retirado pela ferramenta (FERRARESI, 

1977). 

Existem vários processos mecânicos de usinagem, e Ferraresi (1977) descreve 

23 processos, dentre os quais os mais usados são torneamento, fresamento e 

furação. 

Torneamento para Cassaniga (2000) é o processo onde se obtêm peças com 

superfícies cilíndricas. Durante o processo a peça gira em torno de um eixo 

principal e a ferramenta mantém-se parada obedecendo a uma trajetória que 

gera o perfil e a dimensão requerida. De acordo com a trajetória e tipo de 

ferramenta, diversos tipos de torneamento são obtidos. 

Segue um exemplo de um suporte de ferramenta externa para torneamento e 

respectivos acessórios (Figura 4). Um SGFC pode auxiliar no controle dos 

componentes das ferramentas para torneamento. 

 

 

FIGURA 4 - FERRAMENTA EXTERNA DE TORNEAMENTO E ACESSÓRIOS (SECO TOOLS AB, 2009A). 
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A operação de fresamento segundo Cassaniga (2000) é o processo de 

usinagem onde é possível obter diversos tipos de superfícies usinadas, usando 

ferramentas multicortantes, denominadas fresas. As fresas são providas de 

rotação em seu eixo central, permitindo a remoção de material da superfície da 

peça. A fresa também não deixa de ser uma ferramenta cilíndrica provida de 

dentes cortantes paralelos a superfície à ser usinada. 

As ferramentas usadas no fresamento também apresentam vários 

componentes precisando de um controle para eventuais reposições (Figura 5). 

 

  

FIGURA 5- FRESA DE ESQUADREJAMENTO E ACESSÓRIOS (SECO TOOLS,AB,  2009B). 

Furação é um processo de usinagem que pode ser obtido com movimentos 

rotativos tanto com a broca, quanto com a peça. A broca exerce uma força 
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frontal contra a peça, provocando o desprendimento do cavaco, surgindo uma 

superfície cilíndrica denominada furo conforme Cassiniga (2000). 

O Processo de furação utiliza inúmeras ferramentas com itens intercambiáveis 

que necessitam de controle para cada componente sobressalente (Figura 6). 

 

 

 FIGURA 6- BROCA PARA FURAÇÃO E ACESSÓRIOS (SECO TOOLS AB, 2010). 

Marcondes (1990) descreve em seu livro “A história do metal duro”, a trajetória 

das ferramentas para usinagem, desde a descoberta do aço, onde se supõe 

que 1868 seja o ano que talvez desse início a utilização do aço como 

ferramenta de usinagem. No final do século XIX surge o aço ao carbono 

obtendo-se uma velocidade de corte de 5m/mim no torneamento de ferro. Em 

1900 é conhecido o aço rápido e em 1910, nos Estados Unidos consegue-se 

uma liga com aproximadamente 50% de carboneto de tungstênio, denominada 

“stelitte”, já era possível usinar com velocidades de corte de até 30m/mim. 
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Nas principais operações de usinagem o principal material utilizado nas 

ferramentas de corte é o metal duro. Conforme Figura 7 são inúmeros os tipos 

de insertos de metal duro, assim como seus formatos e tipos de ferramentas. 

 

 FIGURA 7- FORMATO DE PASTILHAS E TIPOS DE FERRAMENTAS (SECO TOOLS AB, 2009C). 

Conforme Coppini, Baptista e Souza (2009) o número de itens utilizados nos 

processos de usinagem aumentam numa velocidade impressionante à medida 

que novas máquinas são adquiridas. Devido o aumento de ferramentas de 

corte nos processos de usinagem o SGFC pode contribuir na gestão de 

estoque.  

2.2. GERENCIAMENTO DE FERRAMENTAS 

De acordo com Frederick Mason não pode haver “just in time” nem produtos de 

melhor qualidade sem que as ferramentas certas estejam no lugar certo e na 

hora certa com um custo mínimo (MASON, 1991 apud SIMON, 1993).  

Segundo Boehs et al. (2002) o objetivo final de um gerenciamento de 

ferramentas é fornecer as ferramentas na quantidade necessária, no local 

desejado, no momento e na qualidade certa.  
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Conforme Zonta Júnior (2008a) as funções do gerenciamento reforçam a 

necessidade das empresas alcançarem seus objetivos por meio do 

planejamento, organização e controle de seus recursos, o gerenciamento é um 

meio importante a ser considerado, levando em conta o ganho de 

comprometimento com a participação dos funcionários. 

Segundo Hartnett (2008) o crescimento de uma empresa acompanhada do 

aumento da produtividade torna necessária a utilização de um sistema para 

controlar as ferramentas de usinagem. 

2.2.1. OBJETIVOS DO GERENCIAMENTO DE FERRAMENTAS 

O gerenciamento de ferramentas tem como principal objetivo a redução de 

custos e eliminação de distúrbios no processo produtivo que podem ser 

causados por problemas relativos ao uso de ferramentas de corte, contribuindo 

para obter um fluxo contínuo da produção (FAVARETTO, 2005).  

De acordo com Valle; Favaretto e Canciglieri (2009) torna-se claro o 

crescimento do gerenciamento eficiente de ferramentas, numa produção 

enxuta. O gerenciamento eficiente auxilia para diminuir os desperdícios 

envolvidos com ferramentas de corte. 

Valle; Favaretto e Canciglieri (2009) também compartilham que é muito 

importante o apoio da alta Gerência das empresas para tratar com o 

gerenciamento de ferramentas; os objetivos só serão alcançados se houver um 

entendimento pleno entre as áreas envolvidas. 

2.2.2. IMPORTÂNCIA DAS FERRAMENTAS DE CORTE NA INDÚSTRIA 

Os inúmeros formatos, tamanhos, tipos de materiais, aplicações diferentes, 

diversos fornecedores de ferramentas, ajudam para uma infinidade de tipos de 

ferramentas de corte. Administrar estas informações e torná-las aplicáveis de 

acordo com a atividade a ser executado, não é tarefa simples (POLIS, 2005). 
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Muitas ferramentas precisam ser monitoradas com segurança devido às suas 

tolerâncias precisas, suas especificidades, e para tal um sistema integrado 

pode ser usado para auxiliar neste controle, conforme apontado por Reinsch et 

al. (2003). 

Num estudo feito por Marcondes (2002), verificaram-se diversas opções para 

seleção e aplicação de ferramentas de corte. Esta pesquisa foi feita por uma 

amostragem de diferentes processistas de empresas, em que cada um tinha 

que realizar a seleção das ferramentas para fabricação de uma determinada 

peça. O resultado foi que, por exemplo, para a seleção de pastilha para 

desbaste, dos 26 processistas entrevistados, apenas 3 selecionaram a mesma 

pastilha; os demais selecionaram geometrias e tamanhos diferentes. Este 

resultado demonstra o tamanho da dificuldade na seleção e aplicação das 

ferramentas de corte devido à grande gama de possibilidades a serem 

aplicadas. 

Frederick Mason (MASON, 1991 apud ADEPT, 2001) citou que: “o não 

gerenciamento de recursos que formam as ferramentas de corte pode ser 

considerado como um crime culposo por negligência. Se as matérias-primas ou 

trabalhos em curso fossem manipulados da mesma maneira, os 

administradores seriam considerados maus profissionais ou incompetentes“. 

No controle de ferramentas conforme Vrecer e Cus (2003) é possível 

determinar a quantidade mínima de ferramentas para ser usada pelo operador 

de máquinas, podendo-se reduzir o custo total da operação. 

2.2.3. SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE FERRAMENTAS 

Controlar estoques de ferramentas e encontrar cada item em seu devido lugar 

torna necessária a utilização de um sistema. Um software dedicado ao estoque 

de ferramentas e seu controle, facilita todo o desempenho do departamento de 

ferramentas, pois as ferramentas certas são entregues na hora certa e 

chegarão no tempo correto para a execução de uma dada peça, reduzindo 

consideravelmente as despesas com o ferramental (MASON, 1991). 
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Um software para gerenciamento pode integrar bases de dados de 

ferramentas, contendo valores de condições de dados de corte, auxiliar na 

identificação e escolha de diferentes ferramentas na manufatura (MURSEC e 

CUS, 2003). 

Para Tahara (2002) a implantação do Gerenciador de Estoque propiciou 

identificar itens obsoletos, reduzir número de itens de estoque, reduzir o 

estoque no processo, automatizando o sistema de compras para os itens de 

consumo e de utilização pela produção. A falta de material hoje se dá somente 

se o fornecedor tem algum problema para fornecer o item, pois o software 

automaticamente ajuda na reposição de estoque. 

Usuários conhecedores de sistemas de gerenciamento de ferramentas por 

computador citam os principais benefícios que conquistaram com a utilização 

dos sistemas: melhor eficiência operacional e melhor controle; redução de 

tempo ocioso de máquina e seu respectivo custo; eliminação de estoques 

exagerados de ferramentas; e eliminação ou diminuição de entregas urgentes 

de ferramentas (MASON, 1991). 

O controle de entrada e saída das ferramentas é geralmente feito com rapidez 

e eficiência, com telas simples de processamento e consultas. Se o 

planejamento da produção estiver em sintonia com o setor de ferramentas, 

haverá tempo hábil para desenvolvimento de kit de ferramentas de acordo com 

as necessidades da produção. Conforme Mason (1991) “os estoques de 

ferramentas e as atividades de compras são controlados sem os atrasos 

burocráticos e sem a probabilidade de erros tão comuns nos sistemas 

manuais”. 

Órgãos como SEBRAE e FINEP (2010) disponibilizam software para planejar, 

programar e controlar as rotinas de fabricação de moldes e transformação de 

plásticos no setor de ferramentarias, objetivando o aumento da competitividade 

e cumprimento dos prazos de entrega. 
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Boa parte do sucesso da aplicação de um software de gerenciamento de 

ferramentas está relacionada à construção de um banco de dados eficiente. 

Este banco de dados conduzirá as informações geradas para utilização de uma 

ferramenta de gerenciamento, uma vez que esta será usada para movimentar e 

alimentar o sistema durante a utilização. O cadastro dos itens é a parte mais 

trabalhosa do processo e precisa ser feita com muita atenção. Trata-se de uma 

parte que definirá o nível de detalhamento das informações e relatórios 

desejados aos usuários do sistema. ”O tempo de duração da fase de cadastro 

depende também do nível de organização das informações disponíveis na 

empresa, antes da implantação do software” (POLIS, 2005). 

Todas as informações cadastradas no sistema poderão ser disponibilizadas 

para todas as áreas envolvidas do processo de usinagem. Significa a 

integração de todos os departamentos diminuindo o tempo de respostas para 

uma fábrica enxuta. A integração entre as áreas pode ser feita de acordo com a 

necessidade de cada departamento envolvido no gerenciamento. Por exemplo, 

se for envolvido o departamento de compras pode ser gerado uma lista com os 

itens que precisam ser repostos na semana (COPPINI et al., 2009). 

A visualização em 3D das ferramentas de corte usando técnica de Realidade 

Virtual (RV) pode ajudar usuários a escolher a ferramenta certa. Geralmente o 

método usado para escolher ferramentas de corte é através do catálogo de 

fabricante de ferramentas de corte (ARSHAD et al., 2010). 

O nível de detalhamento das informações e a forma de cadastro podem 

influenciar a qualidade das consultas, acelerar a padronização e evitar a 

duplicação de cadastro de um mesmo item, reduzindo, portanto, a 

obsolescência. A maioria dos softwares permite a importação da representação 

gráfica digital das ferramentas, provenientes de desenhos de CAD (Computer 

Aided Design) ou outros meios, como os bancos de dados geralmente 

disponíveis em catálogos eletrônicos de grandes fabricantes de ferramentas. “A 

representação gráfica além de facilitar a visualização e montagem dos itens 

que formam o conjunto das ferramentas, também auxilia na identificação e 

definição das ferramentas que farão parte de um novo processo, por exemplo,” 
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(POLIS, 2005). Os departamentos mais beneficiados pela utilização e aplicação 

de um sistema de gerenciamento de ferramentas detalhados na Figura 8. 

 

FIGURA 8- SETORES BENEFICIADOS COM O GERENCIAMENTO COMPUTADORIZADO DE FERRAMENTAS 

(CURY, 1997 APUD CASTRO, 2005 - ADAPTADO). 

2.2.4. GERENCIAMENTO DE FERRAMENTAS E CUSTOS DE PRODUÇÃO 

Conforme Castro (2005) dentro do conceito de gerenciamento de ferramentas, 

o principal enfoque do trabalho do sistema gerenciador é a busca de uma 

melhor eficiência na aplicação dos recursos oferecidos pelas ferramentas de 

corte. Tal eficiência é obtida a partir da escolha adequada dos itens; pelo uso 

dos parâmetros de corte corretos; por um melhor monitoramento sobre os itens 

na produção e pelo emprego de métodos de controle que possibilitem a 

redução ou eliminação dos tempos de parada das máquinas, quando não se 

entrega a ferramenta no prazo previsto.  

Um estudo feito por Zavanella (1996) dimensionando o inventário de 

ferramentas, vida de ferramentas e tamanho do lote de fabricação, evidencia a 

importância do custo da ferramenta na contabilidade de produção. Essas 

ações, em conjunto, tendem a melhorar sensivelmente a eficiência do processo 

produtivo como um todo, uma vez que indiretamente contribuem para a 

redução de tempos mortos, a redução de retrabalhos, e redução de refugos, 
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além de proporcionar aumento de produtividade e melhora na qualidade dos 

produtos usinados. 

O gasto efetivo com ferramentas de corte, conforme Castro (2005) pode 

representar uma parcela que varia entre 3% a 5% do custo total do processo 

de fabricação de uma peça. Entretanto, a influência da aplicação eficiente das 

ferramentas de corte nos 95% restantes do processo é muito expressiva. A 

utilização consciente do ferramental pode influenciar diretamente os custos de 

fabricação. Considerar somente os 3 a 5% ao adquirir uma ferramenta nova, 

não retrata o real cenário dos custos. Existem outros fatores que compõem os 

custos que não dependem exclusivamente do ferramental empregado no 

processo. Existe potencial a ser explorado nos trabalhos de melhorias, 

considerando valor agregado ao produto. O gerenciamento de ferramentas 

auxilia e identifica em que aspectos podem atuar para melhorar estes custos. 

2.2.5. ABRANGÊNCIA DO GERENCIADOR DE FERRAMENTAS 

O gerenciamento de ferramentas não pode ser visto apenas como um recurso 

que atua no planejamento logístico (controle de estoque). Segundo Zonta 

Júnior (2008b), o gerenciamento de ferramentas está dividido em três 

importantes áreas do planejamento: estratégico, logístico e técnico. O 

planejamento técnico atua na seleção de ferramentas, na obtenção de 

documentação dos dados de corte, no controle de custo e vida das ferramentas 

de corte e na documentação técnica; o planejamento logístico cuida do 

estoque, das estratégias de reposições, do fluxo de ferramenta na fábrica, 

conduz a rastreabilidade e a disponibilidade; e o planejamento estratégico 

define a padronização de ferramentas, os indicadores de desempenho, o 

relacionamento com fornecedores, a manutenção do conhecimento integrando 

as parcerias e as questões ambientais. 

De acordo com Zonta Júnior (2007) para se obter os resultados esperados de 

um SGFC deve-se atacar, em médio prazo, todos estes três pontos para 

garantir o sucesso da implantação (planejamento logístico, planejamento 
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estratégico e planejamento técnico), pois todos os setores de uma fábrica que 

necessitam de informações sobre as ferramentas de corte podem ser 

beneficiados. 

Conforme Araújo, Librantz e Alves (2009) na gestão do sistema de estoque é 

necessário buscar um compromisso entre diferentes valores institucionais e 

econômicos, sintonia entre nível de atendimento e critério econômico. 

Segundo Castro, Nóbrega e Boaron (2004) os sistemas de gerenciamento 

facilitam o levantamento das reais necessidades de compras de um setor, 

diminuindo as compras desnecessárias e melhorando o poder de negociação 

para o setor de compras. 

Conforme Pacheco (2008) a qualificação técnica das pessoas envolvidas com 

ferramentas no segmento de usinagem é necessária para que todo processo 

de gerenciamento de ferramentas encontre um equilíbrio técnico e econômico 

no processo produtivo. 

A atuação de melhoria no planejamento técnico com auxílio de um SGFC pode 

gerar redução dos custos produtivos (LAZARI, ANDRADE e VERÇOSA, 2010). 

Como exemplo, conforme Meloy (2010) o controle atual das ferramentas de 

corte na empresa Clitheroe Light Engineerings – CLE é feito pela fabricante de 

ferramentas de corte WNT – Inglaterra. Pôde-se melhor apurar os custos de 

manufatura, eliminar obsolescência e obter controle sobre o estoque de 

ferramentas. Na empresa Metaltech a utilização de um SGFC diminuiu o tempo 

gasto por supervisores para reestocar ferramentas de corte conforme 

Larcombe (2009). 

De acordo com Alexander (2008) um sistema de gerenciamento pode oferecer 

relatórios sobre gastos, consumo, níveis de estoque e itens sem movimentos 

em cada setor utilizado. 

Segundo Baptista (2007) simplesmente selecionar ferramentas de corte em 

catálogo não permite sua melhor utilização. É importante considerar dados 

reais do processo e demais características do cenário de fabricação. 



34 
 

A abrangência do gerenciador de ferramentas permite que o gestor tenha 

oportunidades de atuar no processo de usinagem de diversas formas (POLIS,  

2005). O mapeamento apresentado nos Quadros 1, 2 e 3 relacionam, de um 

lado, algumas ações e oportunidades de melhorias e tipos de trabalhos que 

podem ser realizados para obtenção de resultados positivos na produção da 

empresa cliente (usuária do sistema de gerenciamento). De outro lado, aponta 

alguns benefícios ou economias obtidas em consequência dessas ações, 

conforme o nível de acesso do gerenciador ao processo produtivo. 
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- Desenvolvimento/alteração da 
geometria de corte; 
- Escolha da ferramenta apropriada ao 
processo; 
- Troca de classe da ferramenta; 
- Adição/troca de cobertura; 
- Substituição do material da ferramenta; 
- Escolha adequada dos meios de fixação 
da ferramenta; 
- Condições de uso dos dispositivos de 
fixação (danos, folgas, batimentos); 
- Análise da dureza e composição do 
material da peça usinada; 
- Manutenção/atualização constante dos 
registros das informações dos processos; 
- Controle da vida das ferramentas; 
- Análise e controle dos desgastes das 
ferramentas; 
- Monitoramento dos parâmetros de corte 
nas máquinas; 
- Análise do sobre-metal da peça 
usinada; 
- Desenvolvimento de novas tecnologias 
em ferramentas; 
- Desenvolvimento de ferramentas 
conjugadas; 
- Análise do fluxo do processo; 
- Verificação das condições gerais dos 
refrigerantes de corte. 

- Redução do consumo/compra de 
ferramentas; 
- Aumento de produtividade; 
- Redução do tempo de usinagem 
e tempo de troca das ferramentas; 
- Redução dos índices de quebras 
e danos de ferramentas; 
- Redução do gasto com 
reafiações de ferramentas; 
- Redução do gasto com 
recoberturas; 
- Obtenção de informações 
confiáveis dos registros; 
- Redução do tempo para a 
solução de problemas; 
- Redução de refugos e 
retrabalhos de produtos por motivo 
de ferramentas; 
- Agilidade e segurança na escolha 
de ferramentas para novos 
projetos; 
- Redução dos tempos mortos; 
- Eliminação de operações; 
- Redução da quantidade de 
máquinas necessárias ao 
processo; 
- Eliminação de máquinas. 

QUADRO 1 – CAMPO DE ATUAÇÃO DO GERENCIADOR DE FERRAMENTAS NA ENGENHARIA DE 

APLICAÇÃO (POLIS, 2005). 

 

No Quadro 1 a atuação do SGFC acontece na engenharia de aplicação, 

abrangendo o planejamento técnico. São diversos os detalhes a serem 
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analisados dentro dos tipos de trabalhos e suas oportunidades de melhorias. O 

objetivo destas melhorias com atuação do sistema gerenciador é encontrar 

benefícios e economias. 

Campo de 
atuação 

Tipos de trabalho 
Oportunidades de melhorias Benefícios/economias 
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- Controle do estoque de 
ferramentas através de softwares 
especialistas no assunto 
ferramentas de corte; 
- Eliminação da duplicidade de 
itens; 
- Padronização/unificação de itens; 
- Redução ou eliminação de itens 
obsoletos; 
- Ajustes dos estoques máximos e 
mínimos e ponto de pedido, em 
função dos históricos de consumo; 
- Transferência do estoque para a 
empresa gerenciadora; 
- Identificação correta dos itens;  
- Organização dos locais de 
guarda dos materiais; 
- Reaproveitamento de itens fora 
de uso ou obsoletos; 
- Ampliação do poder de compra 
do gerenciador e negociação dos 
itens junto a fornecedores. 

- Redução do consumo / compra de 
ferramentas; 
- Redução dos estoques central e 
circulante de ferramentas; 
- Redução ou eliminação dos custos de 
armazenagem; 
- Redução da área disponível para 
armazenamento; 
- Agilidade para a procura e localização 
de itens com redução do tempo de 
espera do requisitante; 
- Redução ou eliminação do capital 
investido no estoque; 
- Melhora na aparência e ambiente de 
trabalho no almoxarifado; 
- Redução ou eliminação de parada de 
máquina por falta de ferramenta; 
- Melhora nas condições de compra dos 
itens; 
- Obtenção de recursos com a venda dos 
materiais obsoletos / sucatas; 
- Redução dos limites máximos e 
mínimos do estoque; 

QUADRO 2 – CAMPO DE ATUAÇÃO DO GERENCIADOR DE FERRAMENTAS NO ALMOXARIFADO DE 

FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS (POLIS, 2005). 

Campo de 
atuação 

Tipos de trabalho 
Oportunidades de melhorias Benefícios/economias 
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- Implantação dos sistemas de presetting 
e pré-preparação de ferramentas; 
- Utilização de equipamentos de medição 
e ajustes de 
ferramentas; 
- Implantação dos sistemas de entrega e 
recolhimento das ferramentas na 
usinagem; 
- Utilização de jogos / conjuntos reserva 
de ferramentas; 
- Locais adequados para armazenamento 
das ferramentas ao lado das máquinas; 
- Mudança de lay-out para facilitar o fluxo 
do trabalho; 
- Manutenção preventiva das máquinas e 
equipamentos utilizados nos processos; 
- Substituição de máquinas. 

- Aumento de produtividade; 
- Redução nos tempos de troca 
das ferramentas; 
- Redução dos tempos mortos dos 
processos; 
- Agilidade na detecção e solução 
dos problemas; 
- Redução dos índices de quebras 
e danos de ferramentas; 
- Confiabilidade nas condições de 
uso das ferramentas; 
- Redução de paradas de 
máquinas não programadas. 

QUADRO 3 – CAMPO DE ATUAÇÃO DO GERENCIADOR DE FERRAMENTAS NA PRODUÇÃO/USINAGEM 

(POLIS, 2005). 
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No Quadro 2 a atuação do SGFC acontece no setor de almoxarifado de 

ferramentas e suprimentos, atuando no planejamento logístico. No 

almoxarifado de ferramentas geralmente as ferramentas são armazenadas e 

organizadas para aplicação na produção. O setor de suprimentos providencia a 

compra dos itens para respectiva produção. Com esta atuação procuram-se 

identificar os tipos de trabalhos, suas oportunidades de melhoria para obter 

benefícios e economias. 

O Quadro 3 mostra a atuação do SGFC na produção/usinagem, desta maneira 

procura-se identificar os tipos de trabalho e oportunidades de melhorias com 

enfoque na área do planejamento técnico e planejamento estratégico. A 

atuação do gerenciador na produção/usinagem também busca benefícios e 

economias. 

2.2.6. OPORTUNIDADES DE GANHO USANDO GERENCIADOR DE FERRAMENTAS 

Conforme Coppini et al. (2009) num estudo de caso ocorrido numa empresa 

fabricante de máquinas, o gerenciamento de ferramentas trouxe benefícios 

imediatos com sua implantação. Houve redução de custos com ferramental em 

torno de 30%, redução de 20% nos refugos e retrabalhos, redução de 40% do 

total dos itens do almoxarifado, aumento da facilidade de difusão e 

disponibilização das informações entre os setores que utilizam os dados 

técnicos de uma ferramenta e redução do tempo de preparação das máquinas 

40%. 

A utilização de um sistema de controle do programa para controle das 

ferramentas usado na manutenção de um avião é uma tarefa muito importante, 

saber onde está cada ferramenta usada na manutenção dos aviões, diminui o 

risco de erros (REFERMAT, 2008). 

De acordo com Rech (2008) num estudo de caso o SGFC facilitou o processo 

de compras pela geração automática das quantidades a serem repostas. As 

informações que ficavam em poder de alguns foram disponibilizadas para toda 

a fábrica permitindo um fluxo contínuo de informação no processo produtivo. 
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2.2.7. EMPRESAS FORNECEDORAS DE SGFC  

Conforme Souza et al. (2010) em pesquisa realizada com empresas 

fornecedoras de SGFC no Brasil a divisão destas empresas são: 41% 

empresas de vendas de sistema, 35% fabricantes de ferramentas, 12% 

empresas de consultorias, 6% empresas de automação e 6% empresas 

específicas na implantação de SGFC. 

No Brasil alguns fabricantes de ferramentas e empresas de sistemas se 

destacam na implantação de SGFC (SOUZA et. al., 2010). As empresas 

Busser e Adepty System comercializam SGFC. 

Empresas fabricantes de ferramentas de corte como Seco Tools do Brasil, 

Sandvik Coromant, Iscar, entre outras, também oferecem SGFC para seus 

clientes (SOUZA et. al., 2010). 

A empresa LMT (2010), fornecedora de ferramentas de corte, passou a 

gerenciar itens de estoque no processo de produção de uma grande montadora 

na China. 

A empresa IG Watteeuw, fornecedora de engrenagens e componentes de 

transmissão para equipamentos e máquinas agrícolas, utiliza sistema de 

gerenciamento e dispensadores de ferramentas desde 2006. Os resultados 

obtidos permitiram que a utilização do SGFC fosse expandida para outras 

unidades de produção na República Tcheca, Romênia e China 

(DEKEMPENEER, 2009). 

2.3. REVISÃO SOBRE QUESTIONÁRIO 

Conforme Gil (2009) para coleta de dados nos levantamentos é utilizada as 

técnicas de interrogação: o questionário, a entrevista e o formulário. O 

questionário é respondido por escrito pelo pesquisado com a utilização de um 

conjunto de questões. Gil (2009) reforça que a obtenção dos dados usando 

técnicas de interrogação parte do ponto de vista dos pesquisados. Das técnicas 
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citadas acima Gil descreve que o questionário é o meio mais econômico e 

rápido de obtenção de informações, não requerendo treinamento e mantêm 

anonimato. 

Segundo Amaro (2005) um questionário é um instrumento de investigação com 

uma série de questões que abrangem um tema de interesse para os 

investigadores e inquiridos. Um questionário possibilita entrevistar um número 

elevado de pessoas num tempo pequeno. 

2.3.1. ELABORAÇÃO DE QUESTIONÁRIO  

Segunda Malhotra (2005) precisa haver uma padronização de coleta de dados, 

isso aumenta a velocidade e precisão dos registros, facilitando o 

processamento dos dados e garantindo que o pesquisador colete as 

informações relevantes necessárias. 

Para elaboração de um questionário Murillo (2005) utiliza sete fases: 

1. estabelecer as características básicas de um questionário; 

2. decidir sobre o número de perguntas, um questionário deve conter a 

quantidade de perguntas justas para realizar a pesquisa; 

3. formular as perguntas e suas alternativas: conforme Murillo (2005) uma 

pergunta bem formulada é aquela que não exerce influência no sentido 

da resposta, que não incita uma resposta inexata que não corresponda a 

informação buscada. Deve ser de fácil compreensão para os 

entrevistados, ser o mais curto possível. As perguntas devem estar 

formuladas de acordo com o tema de interesse. É importante levar em 

conta a “cultura informativa” dos participantes. Não fazer perguntas que 

utilizam muito cálculo mental; 

4. estabelecer a ordem e disposição para o questionário: não existem 

critérios gerais para ordenar um questionário, Murillo (2005) sugeri 

algumas idéias: incluir as questões com relação direta com o texto no 
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início do questionário, colocar as perguntas conflitantes no final do 

questionário e manter juntas as perguntas de um mesmo tipo; 

5. redigir instruções e editar o questionário: é importante mostrar o motivo 

da pesquisa, se há instituições, empresas envolvidas. Tudo isso mostra 

a seriedade do questionário. Deve aparecer uma pequena explicação e 

instrução para ser realizado o questionário. Para Murillo (2005) em 

algumas ocasiões é interessante enviar uma carta dirigida ao 

entrevistado, solicitando sua cooperação e agradecendo por sua ajuda; 

6. validar o questionário: segundo Murillo (2005) basicamente existe três 

estratégias para verificar a qualidade do questionário e melhorá-lo. A 

validação de caso único consiste na aplicação especial do questionário a 

uma pessoa que conhece o tema. Nesta validação a pessoa participante 

faz as respostas em voz alta, no final se verifica os pontos a serem 

melhorados. A segunda estratégia se entende por validação de expertos 

que utiliza uma ou mais pessoas com experiência em questionários e na 

temática. A terceira estratégia é a aplicação piloto para uma amostra 

parecida com a amostragem final. 

2.3.2. DEFINIÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Para Malhotra (2005) um questionário é um conjunto formalizado de perguntas 

para obter informações. Deve traduzir as informações desejadas em conjunto 

de perguntas específicas, o questionário deve motivar o entrevistado, sem 

respostas tendenciosas minimizando os erros de resposta. 

2.3.3. TIPOS DE PERGUNTAS 

De acordo com Malhotra (2005) as perguntas não estruturadas são perguntas 

abertas às quais o entrevistado responde com suas próprias palavras, também 

conhecido como perguntas livres. As desvantagens das perguntas não 

estruturadas estão relacionadas aos erros de registro, a codificação dos dados 

e a maior complexidade da análise. 
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As perguntas estruturadas especificam o conjunto de respostas alternativas, 

pode ser de múltipla escolha, de apenas duas escolhas (questão dicotômica) 

ou de escala. Conforme Malhotra (2005) as perguntas encadeadas levam o 

entrevistado a locais diferentes no questionário, podendo avançar para 

questões adiantes. 

Os tipos de questões apresentados por Amaro (2005) são: questões de 

respostas aberta, resposta fechada e mista, sendo as questões mistas as que 

utilizam respostas aberta e respostas fechada. 

2.3.4. DISPOSIÇÃO DAS PERGUNTAS 

Segundo Malhotra (2005) as perguntas devem dispor uma ordem apropriada 

considerando as perguntas de abertura, os tipos de informação buscados e as 

perguntas difíceis. 

2.3.5. PRÉ-TESTE DO QUESTIONÁRIO 

Malhotra (2005) fala da importância de um pré-teste do questionário, para 

identificar e eliminar possíveis problemas. Os grupos de pré-teste devem ter 

familiaridade com o assunto, e se possível ser feito por meio de entrevista 

pessoal. 

O pré-teste consiste em selecionar indivíduos pertencentes ao grupo, que 

aceita dispor mais tempo para responder às questões. O grupo selecionado 

receberá exemplar, as respostas serão feitas de próprio punho, se medirá o 

tempo gasto, e haverá análise do mesmo. Para validação do questionário o 

grupo selecionado será entrevistado. Na entrevista conforme Gil (2009) 

procura-se saber quais dificuldades foram encontradas para responder o 

questionário, se houve perguntas constrangedoras, com termos confusos. 
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2.3.6. ESCALAS PARA MEDIR ASPECTOS DE ATITUDES OU OPINIÕES DO PÚBLICO ALVO 

Segundo Amaro (2005) a escala de Likert, VAS (Visual Analogue Scales), 

escala numérica e escala Guttman são bastante usadas para medição de um 

questionário. 

Conforme Marcondes (2006) a construção de um questionário baseado na 

escala tipo Likert é relativamente demorado, entretanto, ajuda a evitar ou 

reduzir alguns inconvenientes, como a ambigüidade dos enunciados. 

Segundo Marcondes (2006) algumas alternativas usadas na escala tipo Likert 

foram agrupadas para facilitar a apresentação de dados e análise. A alternativa 

“discordo plenamente” e “discordo” foram consideradas como “discordo”; 

“concordo” e “concordo plenamente” consideradas “concordo” e não tenho 

opinião formada manteve-se. 

Conforme Murillo (2005) as escalas de atitudes e opiniões são instrumentos 

usados nas ciências sociais para medir características diversas de fenômenos 

sociais na forma mais objetiva possível. Em seu trabalho exemplifica as 

escalas de ordenação; escala valorativa somatória, escala de intensidade 

escala de distância social, escala de Likert, escala grama de Guttman e 

diferencial Semântico. 

Para Mesquita e Castro (2008) após a elaboração e teste de um questionário, 

iniciaram-se os contatos telefônicos e via e-mail, buscando os profissionais das 

empresas, nesta etapa procurou identificar as pessoas que estariam envolvidas 

na pesquisa. 

2.3.7. DIFICULDADES ENCONTRADAS NA APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

De acordo com Marcondes; Melen e Valente (2006) a falta de tempo dos 

participantes e as dúvidas ao responder as questões podem apresentar 

algumas falhas no instrumento de pesquisa. 
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Conforme Berto e Nakano (2000) os levantamentos do tipo survey em eventos 

como o Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP) aparecem 

com baixíssima participação. Causas possíveis seria o custo financeiro, a falta 

de treinamento dos pesquisadores e outros. 

2.4. DEFINIÇÃO DE LEVANTAMENTO TIPO SURVEY 

Conforme Cauchick (2009) no levantamento tipo survey também chamado de 

levantamento de avaliação, o pesquisador geralmente avalia uma amostra 

considerável de um problema com intenção de tirar conclusões desta amostra. 

Os tipos de surveys são: exploratórias, descritivas ou explanatórias. 

De acordo com Forza (2002) o tipo (survey) exploratório acontece nos estágios 

iniciais de uma pesquisa sobre um dado fenômeno quanto se pretende mais 

informações para uma survey mais detalhada. A descritiva tem como objetivo 

primário fornecer subsídios para a construção de teorias e refinamento delas 

(CAUCHICK, 2009). 

Quando o conhecimento sobre um fenômeno já foi desenvolvido teoricamente 

com conceitos definidos utiliza-se o tipo de levantamento explanatório, também 

chamado de teste de teoria ou confirmatório (CAUCHICK, 2009). 

2.4.1. COMO ELABORAR UM LEVANTAMENTO DO TIPO SURVEY ? 

Segundo Cauchick et al. (2009) para se elaborar um levantamento tipo survey, 

seja qual for, requer um rigor metodológico. As etapas de execução para um 

levantamento do tipo survey geralmente são: Ligação com o nível teórico; 

projeto da survey; teste piloto; coletar dados para teste da teoria; análise de 

dados e geração de relatório (FORZA, 2002). 

O instrumento mais usado para coleta de dados em levantamento survey é um 

questionário. Cauchick (2009) resume questionário como instrumento de 

registro formado por um conjunto de perguntas ordenadas.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a realização do trabalho foi usado uma pesquisa do tipo survey com 

característica exploratória. A pesquisa exploratória foi utilizada para 

proporcionar uma maior familiaridade com o problema, procurando obter mais 

informações para uma survey mais detalhada. Para a coleta de dados foi 

desenvolvido um questionário e aplicado nas EMIA; todas as empresas 

selecionadas possuem setor de usinagem. O questionário foi aplicado em 67 

empresas metal-mecânicas fabricantes de EMIA, e a taxa de retorno foi de 

28%. Todos os questionários foram enviados por e-mail com autorização de 

100% das empresas pesquisadas (contato telefônico prévio). 

Para se chegar às empresas participantes, vários órgãos ligados ao segmento 

de máquinas e implementos agrícolas foram pesquisados; setores da economia 

voltados para o Agronegócio ajudaram a identificar empresas EMIA. Todos os 

órgãos que contribuíram para encontrar as empresas participantes deste 

trabalho constam no final do trabalho no Apêndice B. 

O trabalho foi iniciado por meio de uma pesquisa bibliográfica e durante esta 

atividade, deparou-se com dificuldade em encontrar publicações sobre o tema. 

A partir disso, foram também pesquisados artigos correlacionados com a 

temática da pesquisa. Poucos foram os trabalhos encontrados que relatam a 

utilização de SGFC em empresas EMIA. 

A seguir será descrito os caminhos utilizados para desenvolvimento deste 

trabalho. 

3.1.1. MÉTODOS, COLETA DE DADOS 

A metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho será detalhada a seguir, 

para um melhor entendimento do trabalho realizado também serão abordadas 

as etapas para execução da pesquisa tipo survey (exploratória): 
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• levantamento bibliográfico e leitura de textos específicos ao tema (SGFC 

e EMIA); 

• elaboração escrita (resumo) dos textos; 

• detalhamento do projeto de pesquisa; 

• levantamento de informações por meio de questionário enviado às 

EMIA; 

• coleta de dados; 

• processamento de dados (tabulação); 

• análise de resultados; 

• discussão; 

• conclusão. 

 

De acordo com Gil (2009) o objetivo das pesquisas exploratórias são 

proporcionar maior familiaridade com o problema. A pesquisa exploratória tem 

caráter bastante flexível considerando os mais variados aspectos relativos ao 

termo estudado (GIL, 2009). 

Segue abaixo o delineamento para a realização da pesquisa tipo survey 

proposta: 

• elaboração de uma survey com perguntas abertas e fechadas; 

• perguntas de opinião utilizando escala tipo “Likert”; 

• fazer um pré-teste com uma amostra da população e/ou especialistas no 

assunto; 

• enviar questionários via internet (web) para gerência e supervisão das 

empresas EMIA; 

• receber, tabular, analisar as respostas coletadas; 

• fornecer informações relevantes para a continuação desta pesquisa para 

outros pesquisadores. 

 

Segundo Marconi e Lakatos (1999) o pesquisador precisa conhecer bem o 

assunto para dividir e organizar uma lista de temas, de cada tema será retirado 
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duas a três questões. Os temas devem estar de acordo com os objetivos geral 

e específico. O questionário deve conter de 20 a 30 perguntas e se possível 

levar aproximadamente 30 minutos para ser respondido. É importante ressaltar 

a entidade ou organização patrocinadora da pesquisa, quando existente, 

gerando assim credibilidade para os pesquisados. Antes do envio do 

questionário, o mesmo precisa ser testado por um grupo menor, esta fase é 

conhecida como pré-teste, consegue-se analisar as falhas apresentadas no 

questionário, seja, inconsistência ou complexidade das questões, ambiguidade 

ou linguagem inacessível, evitando perguntas que possam embaraçar o 

informante. 

Tipos de questões (MARCONI e LAKATOS, 1999): 

• perguntas abertas também chamadas livres ou não limitadas; 

• fechadas dicotômicas (sim/não); 

• fechadas tricotômicas (sim/não/não sei); 

• múltipla escolha. 

Segundo Gil (2009), a formulação do problema geralmente decorre de um 

longo processo de reflexão e de imersão em fontes bibliográficas adequadas. 

Tal delineamento torna-se recomendável exatamente para proporcionar maior 

nível de profundidade, para transcender ao nível puramente descritivo 

proporcionado pelo levantamento. 

3.2. ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO  

O instrumento de coleta de dados utilizado nesta pesquisa foi um questionário 

dividido em três partes para facilitar e direcionar os respondentes que utilizam 

sistema de gerenciamento e os respondentes que não utilizam SGFC. A 

primeira parte do questionário buscou os dados da Empresa, tais como: Nome 

da empresa / Nome do participante / Setor / Função / Quantidade de 

funcionários. O objetivo desta parte foi determinar o tamanho da empresa 

conforme a seguinte classificação (SEBRAE): 
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• micro e pequena empresa: 1 a 49 empregados; 

• média empresa: 50 – 499 empregados; 

• grande empresa: acima de 500 empregados. 

A segunda parte do questionário utilizava perguntas fechadas e algumas 

perguntas abertas e procurou-se identificar as empresas que utilizavam algum 

sistema de gestão para controle de ferramentas de corte. Foi possível separar 

as empresas que utilizavam SGFC e as empresas que não utilizavam SGFC 

para prosseguimento na terceira etapa.  

A terceira etapa do questionário utilizou 17 assertivas sobre o tema e foi 

aplicada somente para as empresas que utilizam um sistema gerenciador de 

ferramentas de corte. As assertivas foram desenvolvidas com a ajuda de 

especialistas sobre SGFC e também orientação de professores da área de 

pesquisa de campo. Nesta fase da pesquisa foi utilizado um questionário com 

uma escala de 1 a 5 do tipo Likert, sendo que 1 significava discordo 

plenamente, 2 => discordo, 3 => indiferente, 4 => concordo e 5 => concordo 

plenamente. Os dados foram coletados e apurados conforme descrito 

resultados no próximo capítulo. 

Nesta fase do questionário as assertivas buscavam informações sobre a 

utilização das empresas quanto às áreas do gerenciamento, tendo abordagem 

no planejamento logístico, planejamento técnico e planejamento estratégico. 

Ficou assim dividido: 

• Planejamento Logístico: assertivas 9, 10, 11, 12, 14 e 21; 

• Planejamento Técnico: assertivas 13, 16, 17, 19 e 20; 

• Planejamento Estratégico: assertivas 15, 18, 22, 23, 24 e 25. 
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3.2.1. RELEVÂNCIA DO LEVANTAMENTO TIPO SURVEY 

O trabalho foi realizado através de uma pesquisa do tipo survey (pesquisa 

exploratória) direcionada para as empresas do segmento metal-mecânico, mais 

precisamente as EMIA. O instrumento utilizado para coleta de dados foi o 

questionário enviado para pessoas estratégicas nas empresas. Todas as 

pessoas participantes foram contatadas por telefone aumentando a taxa de 

retorno. 

De acordo com Cauchick (2009) um levantamento tipo survey é muito 

importante quando se deseja obter uma visão descritiva de dado fenômeno ou 

se objetiva testar teorias. Neste trabalho o levantamento tem o objetivo de 

contribuir para o conhecimento sobre SGFC e extrair conclusões quanto sua 

utilização ou não por EMIA. 

No levantamento para elaboração deste trabalho não foi encontrado uma 

metodologia específica falando sobre a utilização de SGFC em empresas 

EMIA, diante desta situação foi utilizado uma pesquisa de levantamento tipo 

survey. No intuito de pesquisar um maior número de EMIA, a utilização do 

levantamento tipo survey tornou possível a realização da pesquisa devido à 

sua abrangência. 

Para identificar o maior número possível de empresas EMIA, a pesquisa 

buscou informações em órgãos ligados ao setor de Agronegócio, tais como: 

Sindicato de empresas, instituições de pesquisa do setor agrícola, IBGE, 

anuários como ANFÁVEA (Anuário da Indústria Automobilística Brasileira), 

MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) entre outros.



48 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos na pesquisa 

exploratória, a pesquisa foi feita com a participação de 67 empresas EMIA em 

que se obteve um retorno de 28%. Os resultados apurados foram divididos em 

três partes: 

• identificação da empresa, porte, participante e cargo; 

• utilização de Sistema de Gestão e/ou SGFC; 

• assertivas para empresas que usam SGFC. 

A primeira fase procurou identificar o porte das Empresas considerando a 

quantidade de funcionários (Figura 9). 

FIGURA 9 – PORTE DAS EMPRESAS - QTD. FUNCIONÁRIOS. 

As empresas participantes estão divididas por porte de empresa: 78% entre 

empresas de médio e grande porte, 22% como empresas de pequeno e micro 

empresas. Das empresas com SGFC um índice de 75% são empresas de 

grande porte (> 500 funcionários) e 25% são empresas de médio porte (50-499 

funcionários). 

O questionário foi enviado para uma população de 67 empresas obtendo um 

retorno de respostas de 28%. A relação seguinte descreve os estados das 
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empresas participantes ao qual receberam os questionários (ordem 

decrescente):  

• 51% empresas de São Paulo; 

• 29% empresas do Rio Grande do Sul; 

• 9% empresas de Santa Catarina; 

• 6% empresas do Paraná; 

• 3% empresas de Minas Gerais; 

• 1% empresas de Mato Grosso; 

• 1% empresas de Paraíba. 

Conforme descrito na Figura 10, apenas empresas dos estados relacionados 

responderam ao questionário. As empresas participantes foram do estado de 

São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

FIGURA 10 – ESTADOS DE ORIGEM DOS PARTICIPANTES. 

Se comparado as empresas que enviaram respostas com as empresas que 

não responderam ao questionário, os estados de São Paulo, Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina e Paraná mantêm uma proporção semelhante à 

apresentada na Figura 10.  Os estados que não retornaram os questionários 

representam 5% da população total. 
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A segunda fase: Nesta fase procurou-se identificar as empresas que utilizam 

SGFC. Boa parte das empresas EMIA (74%) utiliza algum sistema de gestão 

para controle de suas atividades e insumos (Figura 11). Todas as empresas 

que usam SGFC também usam um sistema de gestão (SAP). 

 

FIGURA 11 – SISTEMAS DE GESTÃO USADOS POR EMIA. 

Todas as empresas participantes têm um ou mais departamentos de usinagem 

com operações de torneamento, fresamento, furação e mandrilhamento (Figura 

12). 
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FIGURA 12 – OPERAÇÕES DE USINAGEM USADOS EM EMIA. 

As operações de torneamento, furação e fresamento estão presente em 100% 

das empresas EMIA com SGFC, e a operação de mandrilhamento acontece 

em 75% das empresas EMIA com SGFC. Conforme descrito na revisão de 

literatura a quantidade de ferramentas de corte e respectivos componentes a 

serem controlados colaboram e/ou necessitam de um sistema SGFC.  

A pesquisa procurou verificar se as EMIA desenvolvem Qualificação de 

Fornecedores. O resultado mostra que 16% não desenvolvem Qualificação de 

Fornecedores conforme Figura 13, entretanto, todas as empresas com SGFC 

desenvolvem qualificação de fornecedores. 

 

FIGURA 13 – QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES EM EMIA. 
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Os três principais critérios utilizados para avaliação de Qualificação de 

Fornecedores conforme as EMIA foram: o custo-benefício, desempenho e 

confiabilidade (Figura 14). Todas as empresas com SGFC (100%) também 

apontaram os critérios anteriores como os principais na qualificação de 

fornecedores. 

FIGURA 14 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES. 

 

Nas empresas EMIA as ferramentas de corte são armazenadas principalmente 

no almoxarifado de ferramentas, junto às máquinas e almoxarifado central 

(Figura 15). Com relação às empresas com SGFC, 50% armazenam as 

ferramentas de corte em almoxarifado de ferramentas, 25% em setores de 

afiação e preparação e 25% armazenam as ferramentas junto à maquina. 
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FIGURA 15 – ALOCAÇÃO DE FERRAMENTAS NAS EMIA. 

Nas empresas EMIA os principais responsáveis por ferramentas de corte no 

processo produtivo são: Produção/Usinagem/Fábrica/Operador e Almoxarifado 

de Ferramentas (Figura 16), entretanto nas empresas com SGFC a divisão que 

se segue é: Em 50% das empresas o almoxarifado de ferramentas é 

responsável pelas ferramentas de corte, em 25% das empresas o controle das 

ferramentas é feita pela Produção/Usinagem/Fábrica/Operador e 25% das 

empresas utiliza um departamento específico de ferramentas de corte.  
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FIGURA 16 – RESPONSÁVEL POR FERRAMENTAS DE CORTE. 

 

A existência de um setor específico de montagem e preparação de ferramentas 

de corte nas empresas EMIA num escopo geral é de 42%. Nas empresas que 

utilizam SGFC a utilização de um setor de “Presetting” acontece em 75% dos 

casos (Figura 17). 

 

FIGURA 17 – SETOR DE PRESETTING NAS EMIA (TODAS EMPRESAS X EMPRESAS COM SGFC). 
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Apesar de muitas empresas EMIA conhecerem sistema gerenciador o número 

de empresas que desconhecem um SGFC é de 32% (Figura 18).  

FIGURA 18 – EMPRESAS EMIA (CONHECE SGFC X NÃO CONHECE  SGFC).  

 

Da amostra participante na pesquisa 21% das EMIA usam SGFC (Figura 19). 

 

FIGURA 19 – EMPRESAS EMIA QUE UTILIZAM SGFC (CONFORME AMOSTRA). 

Apesar de 68% das empresas conhecerem SGFC apenas 21% usam um 

sistema gerenciador. Os principais motivos apresentados para a não utilização 

de um SGFC foram: viabilidade econômica (70%) e a utilização de outro 

sistema de gestão (30%). Se considerarmos todas as empresas participantes 

(população) os motivos para a não utilização de um SGFC são: viabilidade 
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econômica (47%), o desconhecimento de SGFC (33%) e uso de outro sistema 

de gestão (20%) conforme Figura 20. 

FIGURA 20 – O PORQUÊ DA NÃO UTILIZAÇÃO DE SGFC? (VISÃO DAS EMIA). 

As principais informações sobre ferramentas de corte estão armazenadas nos 

programas CNC e computador central, tanto para a análise nas empresas 

participantes da pesquisa, assim como as empresas EMIA que utilizam SGFC 

(Figura 21 e 22). 

 

FIGURA 21 – ARMAZENAR INFORMAÇÕES SOBRE FERRAMENTAS DE CORTE (GERAL). 
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FIGURA 22 – ARMAZENAR INFORMAÇÕES SOBRE FERRAMENTAS DE CORTE (EMIA COM SGFC). 

 

O número de empresas que armazenam as informações sobre ferramentas de 

corte em um sistema específico é de 25% nas empresas com SGFC. Em 50% 

das EMIA com SGFC as informações são armazenadas em programas CNC e 

computador central. Em 25% das empresas as informações ficam 

armazenadas e um setor de afiação e preparação de ferramentas. Apesar das 

empresas obterem SGFC apenas 25% armazena as informações nos 

respectivos sistemas.      

A terceira fase: Foi utilizado um questionário com 17 assertivas, respondidas 

apenas por empresas EMIA que utilizam SGFC. A partir desta fase as 

respostas para as assertivas serão apresentadas de forma que todas as áreas 

do gerenciamento de ferramentas sejam abordadas (planejamento logístico, 

planejamento técnico e planejamento estratégico). 

9) O planejamento de capacidade para reposição de ferramentas de corte feito pelo 
SGFC é suficientemente confiável. 
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FIGURA 23 – ASSERTIVA N° 9 (PLANEJAMENTO LOGÍSTICO). 

Por meio desta assertiva 100% das empresas concordam que o SGFC torna 

confiável o planejamento da capacidade para reposição das ferramentas 

(Figura 23), mostrando que um SGFC auxilia na gestão de estoque. 

 

10) As ferramentas de corte, tanto para ferramentas reutilizáveis, como para as 
ferramentas novas, têm um local de guarda apropriado. 

 

FIGURA 24 – ASSERTIVA N° 10 (PLANEJAMENTO LOGÍSTICO). 

As empresas EMIA em 100% utilizam um local de guarda específico para 

ferramentas novas e reutilizáveis (Figura 24). O SGFC facilita na localização de 

itens novos e reutilizáveis reforçando o auxílio na gestão de estoque. 

11) As ferramentas de corte estão codificadas para facilitar na utilização e controle do 
estoque. 
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FIGURA 25 – ASSERTIVA N° 11 (PLANEJAMENTO LOGÍSTICO). 

Apesar de 75% das empresas utilizarem um SGFC e codificarem seus itens, 

um número significativo (25%) de empresas discorda que a codificação dos 

itens facilita na utilização e controle de estoque. Fica percebido que algumas 

empresas não conhecem a abrangência de um sistema gerenciador. Conforme 

revisão da literatura a codificação é um passo importante para um controle de 

estoque. Na Figura 25 algumas empresas EMIA (25%) não mantêm todas as 

ferramentas de corte codificadas. 

12) As ferramentas e/ou montagens de ferramentas que necessitam de alguma 
manutenção (interna ou externa) são facilmente identificadas pelo controle do setor 
de ferramentas. 

FIGURA 26 – ASSERTIVA N° 12 (PLANEJAMENTO LOGÍSTICO). 

Metade das empresas EMIA concorda e outra metade concorda plenamente 

que o SGFC facilita na identificação das ferramentas e/ou montagens de 

ferramentas que necessitam de manutenção (Figura 26). Isso significa que um 
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SGFC torna rápida a identificação dos itens ou montagens que necessitam de 

algum tipo de manutenção e/ou reparo. 

13) As ferramentas de corte são facilmente identificadas, ajustadas e enviadas para as 
máquinas operatrizes. 
 

FIGURA 27 – ASSERTIVA N° 13  (PLANEJAMENTO LOGÍSTICO). 

Em 100% das empresas o SGFC facilita na identificação e ajustes das 

ferramentas de corte a serem enviadas para as máquinas operatrizes conforme 

assertiva 13 (Figura 27). Apesar de 25% das empresas não utilizarem SGFC 

para codificação dos itens conforme assertiva 11, todas elas entendem que o 

SGFC facilita na identificação das ferramentas. 

14) O controle atual das ferramentas permite a identificação dos itens obsoletos. 
 

FIGURA 28 – ASSERTIVA N° 14 (PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO). 



61 
 

Conforme pesquisa 100% das empresas concordam plenamente e concordam 

que o SGFC auxilia para identificar itens obsoletos. Através das informações 

obtidas em sistema gerenciador os itens obsoletos ficam fáceis de serem 

identificados com um controle feito por SGFC (Figura 28). 

15) Todas as informações sobre ferramentas de corte disponíveis na fábrica/almoxarifado 
são passadas para a Engenharia de Processos/Fabricação. 

FIGURA 29 – ASSERTIVA N° 15 (PLANEJAMENTO TÉCNICO). 

Em 50% das empresas as informações sobre ferramentas de corte obtidas no 

almoxarifado e produção não são passadas para outros departamentos como: 

Engenharia de processos e fabricação. Isso mostra um mau uso da utilização 

de um SGFC. De acordo com informações obtidas na revisão de literatura, as 

informações sobre ferramentas de corte devem ser passadas para todos os 

departamentos envolvidos no processo de fabricação (Figura 29). 

16) O Departamento de desenvolvimento de produtos tem acesso rápido e fácil a 
informações técnicas sobre as ferramentas de corte. 
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FIGURA 30 – ASSERTIVA N° 16 (PLANEJAMENTO TÉCNICO). 

Um número relevante de empresas concorda (75%) que as informações 

técnicas sobre ferramentas de corte chegam rapidamente ao setor de 

desenvolvimento de novos produtos, entretanto, um número significante (25%) 

de empresas não tem acesso as informações técnicas das ferramentas de 

corte. Isso mostra que as informações não estão disponíveis para todos os 

setores, reforçando a subutilização do SGFC. 

17) As informações sobre ferramentas de corte são utilizados para acelerar o 
desenvolvimento de novos produtos. 

 

FIGURA 31 – ASSERTIVA N° 17 (PLANEJAMENTO TÉCNICO / ESTRATÉGICO). 

Em 75% das empresas o SGFC é utilizado para desenvolvimento de novos 

produtos, entretanto, 25% das empresas discordam desta assertiva. Isso 

mostra que algumas empresas não utilizam o SGFC para desenvolvimento de 

novos produtos. 

18) Com o atual controle das ferramentas de corte é possível elaborar um conjunto de 
ferramentas e antecipar as preparações para usinagens futuras. 
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FIGURA 32 – ASSERTIVA N° 18 (PLANEJAMENTO TÉCNICO / ESTRATÉGICO). 

 

Em 75% das empresas o SGFC facilita na elaboração de kit de ferramentas e 

auxilia nas preparações futuras, porém, não há um acordo total quanto à 

elaboração de kit de ferramentas para antecipar usinagens futuras usando 

SGFC. Em 25% das empresas o controle feito por SGFC não facilita para 

preparação de kit de ferramentas. Isso confirma que o sistema não está sendo 

usado com esta finalidade e/ou não está sendo aplicado corretamente (Figura 

32). 

19) De acordo com o produto a ser feito o controle de ferramentas permite definir qual 
será a melhor ferramenta de corte para o material a ser usinado. 

 

FIGURA 33 – ASSERTIVA N° 19 (PLANEJAMENTO TÉCNICO). 

Boa parte das empresas (75%) concorda e concorda plenamente que o SGFC 

permite definir qual será a melhor ferramenta de corte de acordo com o 

material a ser usinado. Algumas empresas discordam desta assertiva (Figura 

33). Isso mostra que no planejamento técnico o sistema pode ser mais 

explorado para facilitar sua utilização por EMIA. 

 

20) Os parâmetros de corte para cada operação (torneamento, fresamento, furação) são 
facilmente encontrados no controle de sistema de gerenciamento de ferramentas de 
corte. 
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FIGURA 34 – ASSERTIVA N° 20  (PLANEJAMENTO TÉCNICO). 

Um número significativo de empresas (50%) não usa SGFC para armazenar 

informações sobre parâmetros de corte nas principais operações de usinagem 

(Figura 34). Isso mostra que o SGFC não está sendo utilizado em sua 

totalidade. Conforme descrito anteriormente (Figura 22) as informações de 

parâmetros de corte ficam na maioria armazenadas nos programas CNC e/ou 

computador central, desta maneira, as respectivas informações não serão 

passadas para outros departamentos envolvidos. 

21) A inserção de um item novo acontece de forma rápida com a utilização de um SGFC. 

FIGURA 35 – ASSERTIVA N° 21  (PLANEJAMENTO LOGÍSTICO). 

A inserção de itens novos em 25% das empresas é definida como indiferentes 

quanto à utilização de SGFC (Figura 35). Isso leva a crer que a empresa já usa 

outro sistema de gestão onde a inserção de itens novos acontece 

automaticamente, ou não usa o SGFC para cadastro. A pesquisa verificou 
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também que algumas empresas usam uma empresa terceirizada para realizar 

o gerenciamento de ferramentas de corte. Isso corrobora para que algumas 

empresas achem indiferente a utilização de SGFC na inserção de itens novos, 

uma vez que é feito por outra empresa. 

22) As compras de ferramentas de corte são feitas no tempo certo, propiciando a sua 
chegada no momento exato para utilização (just in time). 

 

FIGURA 36 – ASSERTIVA N° 22 (PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO). 

De acordo com a assertiva 22 nem todas as empresas (25%) utilizam o SGFC 

para auxiliar nas compras de ferramentas de corte (Figura 36), estas mesmas 

empresas não codificam e nem usam o SGFC para inserção de novos itens. 

Fica evidenciado que apesar de 75% das empresas utilizarem o sistema para 

facilitar nas compras das ferramentas de corte, um número significativo não 

usa o SGFC para esse fim. Isso confirma a má utilização do sistema pelo 

departamento responsável por compras (suprimentos) e/ou falta de 

comunicação entre os departamentos de Suprimentos e Operacionais. 

23) Com o controle atual das ferramentas de corte é possível ter uma base controlada de 
fornecedores de ferramentas de corte. 
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FIGURA 37 – ASSERTIVA N° 23 (PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO). 

De acordo com a assertiva 23 fica dividida a opinião das empresas quanto a 

manter uma base controlada de fornecedores de ferramentas de corte. Em 

25% das empresas o SGFC torna indiferente quanto ao controle da base de 

fornecedores, outras 25% discordam desta assertiva, isso mostra que algumas 

empresas não mantêm uma base de controle para fornecedores, mesmo 

usando um SGFC (Figura 37). 

24) A utilização do conhecimento (know how e expertise) dos fornecedores de 
ferramentas ajuda na melhoria dos processos. 

 
 

FIGURA 38 – ASSERTIVA N° 24 (PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO). 

Na opinião de todas as empresas EMIA a utilização do conhecimento dos 

fornecedores (know how; expertise) ajuda na melhoria dos processos (Figura 

38). Esta assertiva confirma abordagens obtidas na revisão da literatura, onde 

compartilhar informações com fabricantes e fornecedores de ferramentas de 

corte melhora o processo produtivo. 
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25) Com a atual forma de controle das ferramentas de corte é possível elaborar relatórios 
precisos quanto ao gasto de ferramentas para se produzir um determinado produto ou 
lote de produção. 

FIGURA 39 – ASSERTIVA N° 25  (PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO). 

Na assertiva 25 um número significativo de empresas EMIA (50%) não utiliza 

relatórios precisos gerados por um SGFC para facilitar a análise de gastos com 

ferramentas de corte (Figura 39). Isso mostra que o sistema é subutilizado, seja 

por má utilização ou desconhecimento dos respectivos relatórios.     
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5. CONCLUSÕES 

De acordo com os dados obtidos na pesquisa, a utilização de SGFC em EMIA 

mostra-se apenas começando, o número de empresas EMIA com sistema 

gerenciador no Brasil ainda é pequeno. O levantamento utilizado pôde 

identificar e avaliar as empresas EMIA que usam um sistema gerenciador e as 

empresas que não usam o sistema. Os principais motivos descritos nos 

resultados para a não utilização de SGFC em EMIA considerando a amostra  

pesquisada (19 empresas) foram: viabilidade econômica, não conhecimento de 

SGFC e utilização de outro sistema de Gestão (SAP, MRP,etc...). 

De acordo com o resultado da pesquisa 75% das EMIA com SGFC são 

empresas de grande porte e 25% são empresas de médio porte. 

Conforme apresentado nas assertivas 11, 15, 16, 17, 20 e 21 algumas 

empresas discordam das assertivas demonstrando que o SGFC não é utilizado 

em sua totalidade. Áreas do gerenciamento de ferramentas como planejamento 

técnico e estratégico não são bem explorados pelos usuários de sistema 

gerenciador.  No planejamento técnico fica claro a não disponibilização das 

informações sobre ferramentas de cortes para outras áreas como Engenharia 

de Processos/Fabricação. Metade das empresas EMIA usuárias de SGFC não 

armazenam os dados de corte das ferramentas nos sistema de gerenciamento, 

alguns dados ficam armazenados em programas CNC e outros não são salvos. 

No planejamento estratégico algumas empresas não utilizam o SGFC para 

facilitar o desenvolvimento de novos produtos e padronização dos insumos. A 

elaboração de relatórios precisos para analisar gastos com ferramentas não é 

utilizado pela metade das empresas EMIA com SGFC. 

Uma informação importante no planejamento estratégico é que 100% das 

empresas que utilizam SGFC concordaram que a utilização do conhecimento 

(know-how e expertise) dos fornecedores de ferramentas de corte ajuda na 

melhoria dos processos. 
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No planejamento logístico o SGFC tem auxiliado as EMIA na gestão de 

estoque e facilitado na reposição das ferramentas de corte, entretanto, algumas 

empresas informaram não manter todas as ferramentas codificadas. Isso 

confirma que mesmo no âmbito logístico o SGFC não é totalmente usado por 

algumas empresas. 

A pesquisa revelou que o gerenciamento de ferramentas auxiliado por um 

sistema gerenciador é bastante utilizado no planejamento logístico, entretanto, 

fica evidenciado que nas áreas de planejamento técnico e estratégico as EMIA 

poderiam utilizar melhor o SGFC, aumentando mais as possibilidades de 

ganhos de produtividade e competitividade no mercado global. 

A população utilizada para realização deste trabalho não representa a 

totalidade de empresas de máquinas e implementos agrícolas (EMIA). Foram 

enviados questionários para 67 empresas obtendo um retorno 28%. Desta 

forma, embora não tenha sido determinado o número real de empresas 

envolvidas com o assunto, o trabalho representa uma significativa contribuição 

ao tema. 

Uma grande dificuldade encontrada para realização deste trabalho foi na 

aplicação do questionário e seu tempo de resposta. Isto se justifica porque as 

pessoas responsáveis por SGFC ou responsáveis por gestão de estoque e 

ferramentas de corte estão sobrecarregadas com suas atividades. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Algumas lacunas apareceram no decorrer deste desenvolvimento. Para 

continuidade do assunto abordado algumas sugestões para trabalhos futuros 

são apresentadas: 

• desenvolvimento de sistemas especialistas para otimização do 

processo de usinagem que tenha uma interligação com SGFC; 

• dar continuidade na pesquisa ampliando o número de empresas 

EMIA, procurando aumentar o número de respondentes (acurácia); 

• estudo dos impactos que a falta de controle de informações técnicas 

causam para as empresas EMIA; 

• elaborar estudos de caso com as empresas pesquisadas (EMIA com 

SGFC) e comparar com a pesquisa realizada (survey). 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

1ª Fase: Dados da Empresa e entrevistado 
 
Nome da Empresa  
Nome do Participante  
Setor / Função  

Porte da Empresa  
(qtd. de funcionários) 

1 a 19  (   )  
20 a 49  (   )  
50 a 499  (   )  
acima de 500 (   )  

 
 
2ª Fase: Identificação 
 

1) A Empresa utiliza algum sistema de gestão (MRP, SAP, Oracle, outro)? 
(  )    Sim  -  Qual? ____________________________________________________ 
(  )    Não 
 

2) Cite quais operações de usinagem a empresa utiliza.  
(  )    Torneamento 
(  )    Fresamento 
(  )    Mandrilhamento 
(  )    Furação 
(  )    Outro(s): __________________________________________________________ 
  

3) A Empresa desenvolve qualificação de fornecedores de ferramentas de 
corte? 

(  )    Sim 
(  )    Não 
 

3.1 Caso a resposta 3 seja positiva (sim), quais critérios são utilizados para 
que haja a qualificação dos fornecedores de ferramentas de corte?    
 
Indicar o nível de importância em escala: ( 5 mais importante até 1 menos 
importante ). 
 

5(  ) 4(  ) 3(  ) 2(  ) 1(  )    Custo 
5(  ) 4(  ) 3(  ) 2(  ) 1(  )    Custo x Benefício 
5(  ) 4(  ) 3(  ) 2(  ) 1(  )    Desempenho 
5(  ) 4(  ) 3(  ) 2(  ) 1(  )    Prazo de entrega 
5(  ) 4(  ) 3(  ) 2(  ) 1(  )    Qualidade 
5(  ) 4(  ) 3(  ) 2(  ) 1(  )    Confiabilidade 
5(  ) 4(  ) 3(  ) 2(  ) 1(  )    Outro(s): ________________________________________ 
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4) Onde são armazenadas as ferramentas de corte antes de serem utilizadas? 
  

(  )    Almoxarifado de ferramentas 
(  )    Junto à máquina 
(  )    Almoxarifado central 
(  )    Outro (s) : ________________________________________________ 
 

5) Quem é responsável pelo controle de utilização de ferramentas de corte na 
empresa? 

(  )    Almoxarifado 
(  )    Recebimento 
(  )    Produção/Usinagem/Fábrica 
(  )    Engenharia de Processos/Fabricação 
(  )    Departamento Técnico de Ferramentas 
(  )    Terceiros 
(  )    O próprio operador 
(  )    Outro (s): ___________________________________________________   
 

6) A Empresa possui um setor específico de montagem e preparação de 
ferramentas de corte (Presetting)? 

(  )    Sim 
(  )    Não 

 
6.1 Caso a resposta 6 seja positiva (sim) o setor de montagem e preparação 
de ferramentas de corte possui algum equipamento de presetting para 
auxiliar na preparação das ferramentas de corte? 

(  )    Sim  -  Qual: ______________________________________________ 
(  )    Não 
 
 

7) A Empresa tem conhecimento de algum sistema de gerenciamento de 
ferramentas de corte (SGFC) existente no mercado? 

(  )    Sim 
(  )    Não 

 
7.1 Caso a resposta 7 seja positiva (sim) a Empresa conhece os recursos e 
vantagens oferecidas pela utilização de sistema de gerenciamento de 
ferramentas de corte? 

(  )    Sim 
(  )    Não 

 
7.2 Caso a resposta 7 seja positiva (sim) algum fabricante de ferramenta ou 
fornecedor de sistemas de gerenciamento de ferramentas de corte já ofereceu 
para a Empresa um sistema para auxiliar no controle das ferramentas de 
corte? 

(  )    Sim 
(  )    Não 
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7.3 Caso a resposta 7 seja positiva (sim) a Empresa utiliza algum sistema de 
gerenciamento de ferramentas de corte? 

(  )    Sim 
(  )    Não 
 

7.3.1 Se não utiliza um sistema (SGFC), por quê?  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
 
7.4 Caso a resposta 7.3 seja positiva (sim) quem é o principal usuário do 
SGFC? 

(  )    Empresa 
(  )    Fornecedor de ferramentas 
(  )    Fornecedor de sistemas 
(  )    Outro(s): __________________________________________________________ 

 
 
8) Onde são armazenadas as principais informações técnicas de uma ferramenta 

de corte após sua utilização nas máquinas (convencionais e a CNC)? (pode 
marcar mais que uma). 

(  )    No programa CNC da máquina 
(  )    Armazenado em um computador central para máquinas à CNC 
(  )    Não são armazenadas 
(  )    Em um sistema específico (SGFC) 
(  )    Armazenados nas folhas de operação 
(  )    Outro(s): __________________________________________________________ 

 
 
3ª Fase: Utilização de Sistema de gerenciamento de ferramentas de corte (SGFC) 
 
Caso a Empresa possua um SGFC prosseguir com as questões 9 a 25. Caso contrário ir 
para o final do questionário. 
 
Indique seu nível de concordância com as afirmativas feitas em cada caso. 
 

9) O planejamento de capacidade para reposição de ferramentas de corte feito 
pelo SGFC é suficientemente confiável. 

(   )  Discordo plenamente 
(   )  Discordo 
(   )  Indiferente 
(   )  Concordo 
(   )  Concordo plenamente 

 
10) As ferramentas de corte, tanto para ferramentas reutilizáveis, como para as 

ferramentas novas, têm um local de guarda apropriado.  
(   )  Discordo plenamente 
(   )  Discordo 
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(   )  Indiferente 
(   )  Concordo 
(   )  Concordo plenamente 

 
11) As ferramentas de corte estão codificadas para facilitar na utilização e 

controle do estoque. 
(   )  Discordo plenamente 
(   )  Discordo 
(   )  Indiferente 
(   )  Concordo 
(   )  Concordo plenamente 

 
12) As ferramentas e/ou montagens de ferramentas que necessitam de alguma 

manutenção (interna ou externa) são facilmente identificadas pelo controle 
do setor de ferramentas. 

(   )  Discordo plenamente 
(   )  Discordo 
(   )  Indiferente 
(   )  Concordo 
(   )  Concordo plenamente 

 
13) As ferramentas de corte são facilmente identificadas, ajustadas e enviadas 

para as máquinas operatrizes. 
(   )  Discordo plenamente 
(   )  Discordo 
(   )  Indiferente 
(   )  Concordo 
(   )  Concordo plenamente 

 
14) O controle atual das ferramentas permite a identificação dos itens obsoletos.  

(   )  Discordo plenamente 
(   )  Discordo 
(   )  Indiferente 
(   )  Concordo 
(   )  Concordo plenamente 

 
15) Todas as informações sobre ferramentas de corte disponíveis na 

fábrica/almoxarifado são passadas para a Engenharia de 
Processos/Fabricação.  

(   )  Discordo plenamente 
(   )  Discordo 
(   )  Indiferente 
(   )  Concordo 
(   )  Concordo plenamente 

 
16) O Departamento de desenvolvimento de produtos tem acesso rápido e fácil a 

informações técnicas sobre as ferramentas de corte. 
(   )  Discordo plenamente 
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(   )  Discordo 
(   )  Indiferente 
(   )  Concordo 
(   )  Concordo plenamente 

  
17) As informações sobre ferramentas de corte são utilizados para acelerar o 

desenvolvimento de novos produtos. 
(   )  Discordo plenamente 
(   )  Discordo 
(   )  Indiferente 
(   )  Concordo 
(   )  Concordo plenamente 

 
 
18) Com o atual controle das ferramentas de corte é possível elaborar um 

conjunto de ferramentas e antecipar as preparações para usinagens futuras.  
(   )  Discordo plenamente 
(   )  Discordo 
(   )  Indiferente 
(   )  Concordo 
(   )  Concordo plenamente 

 
19) De acordo com o produto a ser feito o controle de ferramentas permite 

definir qual será a melhor ferramenta de corte para o material a ser usinado.  
(   )  Discordo plenamente 
(   )  Discordo 
(   )  Indiferente 
(   )  Concordo 
(   )  Concordo plenamente 

 
20) Os parâmetros de corte para cada operação (torneamento, fresamento, 

furação) são facilmente encontrados no controle de sistema de 
gerenciamento de ferramentas de corte. 

(   )  Discordo plenamente 
(   )  Discordo 
(   )  Indiferente 
(   )  Concordo 
(   )  Concordo plenamente 

 
21) A inserção de um item novo acontece de forma rápida com a utilização de 

um SGFC. 
(   )  Discordo plenamente 
(   )  Discordo 
(   )  Indiferente 
(   )  Concordo 
(   )  Concordo plenamente 
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22) As compras de ferramentas de corte são feitas no tempo certo, propiciando a 
sua chegada no momento exato para utilização (just in time).  

(   )  Discordo plenamente 
(   )  Discordo 
(   )  Indiferente 
(   )  Concordo 
(   )  Concordo plenamente 

 
23) Com o controle atual das ferramentas de corte é possível ter uma base 

controlada de fornecedores de ferramentas de corte. 
(   )  Discordo plenamente 
(   )  Discordo 
(   )  Indiferente 
(   )  Concordo 
(   )  Concordo plenamente 

 
24) A utilização do conhecimento (know how e expertise) dos fornecedores de 

ferramentas ajuda na melhoria dos processos. 
(   )  Discordo plenamente 
(   )  Discordo 
(   )  Indiferente 
(   )  Concordo 
(   )  Concordo plenamente 
 

25) Com a atual forma de controle das ferramentas de corte é possível elaborar 
relatórios precisos quanto ao gasto de ferramentas para se produzir um 
determinado produto ou lote de produção. 

(   )  Discordo plenamente 
(   )  Discordo 
(   )  Indiferente 
(   )  Concordo 
(   )  Concordo plenamente 

 
Agradecemos desde já sua preciosa contribuição. Qualquer comentário será bem vindo. 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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APÊNDICE B – RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS, MINISTÉRIOS, SINDICATOS E 

REVISTAS CONSULTADAS PARA O LEVANTAMENTO DA RELAÇÃO DE 

EMPRESAS EMIA PARTICIPANTES NESTA PESQUISA. 

• ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 

Equipamentos ( www.abimaq.org.br); 

• ANFÁVEA – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores ( www.anfavea.com.br );  

• CIMM – Centro de Informação Metal Mecânica (Guia de Fornecedores 

www.cimm.com.br ); 

• CSMIA – Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas ( 

www.abimaq.org.br ); 

• EMBRAPA – Empresas Brasileiras de Pesquisas Agropecuárias ( 

www.embrapa.br ); 

• MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(www.agricultura.gov.br); 

• MDA – Ministério de Desenvolvimento Agrário ( www.mda.gov.br ); 

• Revista Exame 400 maiores do Agronegócio (2008); 

• Revista Exame 400 maiores do Agronegócio (2009); 

• SIMERS - Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos 

Agrícolas no Rio Grande do Sul (www.simers.com.br); 

• Solostocks: Site com assuntos sobre EMIA (www.solostocks.com.br). 


