
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE UNIÃO DA VITÓRIA – UNIUV 

CURSO DE ENGENHARIA INDUSTRIAL DA MADEIRA 

 

 

 

 

 

 

MARCEL KILAROSKI 

 

 

 

 

 

 

 

Produção de Porta Sólida modelo “806 SÉRIES” 

Estudo de Caso: Ajuste do Processo Produtivo e Redução de Custo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIÃO DA VITÓRIA – PR 

2010 



2 

 

MARCEL KILAROSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção de Porta Sólida modelo “806 SÉRIES” 

Estudo de Caso: Ajuste Processo Produtivo e Redução de Custo 

 

 

 

Relatório de estágio apresentado como requisito para 

a obtenção de grau em Engenharia Industrial da 

Madeira pelo Centro Universitário de União da Vitória 

– UNUV 

 

Orientador: Eng. Elvis Suski 

 

 

 

 

 

UNIÃO DA VITÓRIA – PR 

2010 

 



3 

 

MARCEL KILAROSKI 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO CIENTÍFICOS: 

 

  Os membros da Banca Examinadora designada pelo Colegiado 

dos Cursos de Engenharia reuniram-se para realizar a argüição sobre os trabalhos 

realizados em estágio e apresentados em relatório como Trabalho de Conclusão de 

Curso, para a obtenção do grau de Engenheiro Industrial da Madeira, do Centro 

Universitário de União da Vitória. 

  Após haver analisado o referido trabalho e argüido o acadêmico 

 

Marcel Kilaroski 

 

São de parecer pela “APROVAÇÃO”,do trabalho, com média final : (         ).  

 

 

União da Vitória,de   de  2010. 

 

____________________ 

Prof. FERNANDO DE SOUZA 

UNIUV 

 

_______________________ 

Prof.. .ELVIS SUSKI 

ACIFER 

 

________________________ 

Prof. Dr. ROBERTO PEDRO BOM 

Orientador e Presidente da Banca 

UNIUV 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico a todos que me deram forças para 

chegar onde estou hoje tanto como amigos e 

diretores e amigos do grupo Acifer. 



5 

 

 
AGRADECIMENTOS 

 

 

Eu tenho muito que agradecer, pelo fato de estar vivo, e de poder compartilhar 

esse momento de alegria imensa, a Deus também que sempre esta dando forças para 

continuar. 

A empresa AciferLtda, que cedeu espaço e importantes informações para a 

realização deste trabalho.Ao Eng. Elvis Suski, que com sua sabedoria, esclareceu 

minhas dúvidas e orientou-me do início ao término deste trabalho. 

Á toda minha família e mãe, que sempre me apoiou nas horas difíceis, que 

manterem firmemente a vontade de escolaridade dos filhos, ao meu pai cabem o 

agradecimento de neste ponto de obedecer a minha mãe. 

Na sala de aula, o convívio de cada dia com cada colega, as novas amizades 

feitas ao longo desses cinco anos, muitos ficaram pra trás, mas aos muitos que estão 

juntos nesse final glorioso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 
 

RESUMO 

 

 

Toda esta pesquisa tem como objetivo melhorar alguns métodos de produção, 
aspectos no designer, assim oferecendo sugestões de mudanças como montagem, 
minimizando o custo da matéria prima e também o aumentando a produção diária do 
exportado, sendo assim, descrevendo a linha de fabricação e uma método de produção 
alternativo, descrevendo passo a passo a montagem desse produto desde a madeira 
usada até o setor de expedição. Os procedimentos de coleta de dados foram 
realizados na indústria de esquadrias Acifer Ltda., Situada no município de Porto União 
estado de Santa Catarina. 
 
Palavras-chave: processo, melhoras, esquadrias. 
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ABSTRACT 
 
 
All this research has as objective to improve some methods of production, aspects in 
designer, offering to suggestions of changes as assembly, thus minimizing the cost of 
the substance cousin and also increasing the daily production of this product exported, 
being thus, describing the manufacture line and an alternative method of production, 
with few changes in the area manufacter, step by step describing the assembly of this 
product since the used wood until the expedition sector. The data collection procedures 
were performed in industry of wooden doors and windows ACIFER Ltda. Located in the 
town named Porto União in the State of Santa Catarina. 
 
Keywords: process, improvement, wooden, doors and windows. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O mercado competitivo e o mundo globalizado dos negócios estão submetendo 

as organizações a sucessivos desafios sustentados por quatro princípios básicos de 

sucesso. 

O primeiro deles é a pressão por redução constante de custo, uma vez que o 

preço de venda o mercado já definiu o quanto está disposto a pagar. 

 O segundo diz respeito à qualidade, em que as empresas, ao mesmo tempo em 

que têm que reduzir custos, não pode perder sua qualidade. 

 O terceiro fator está relacionado ao tempo, fator esse que exige das empresas 

rapidez e agilidade em fazer e entregar seus produtos. 

E, por último e não menos importante, o conceito de inovação. Tal princípio, 

esse que se constitui no maior e mais desafiador dos conceitos empresariais, pois é 

uma conjugação de esforços dos três primeiros princípios, associados as pressões do 

mercado consumidor. 

Portanto, o presente trabalho tem por finalidade de analisar o processo produtivo 

de esquadrias, fundamentando-se nos princípios já expostos, especialmente em se 

tratando de rapidez e agilidade de produção, que são de fundamental importância para 

este mercado competitivo. 

A empresa em estudo está localizada num dos maiores pólos da indústria de 

esquadrias em madeira, a APL da Madeira (Arranjo Produtivo Local), da região de 

Porto União da Vitória, PR/SC, composta por 10 municípios, é responsável pela 

produção de 18,6% da produção nacional de portas e janelas. Isso representa a 

produção de 1,5 milhões de peças por ano, que são vendidas no Brasil e em diversos 

países como Porto Rico, Holanda, Estados Unidos, Canadá, entre outros.  

A responsabilidade de continuar mantendo estes índices de produção, e garantir 

essa considerável fatia no mercado, depende de todo o processo produtivo das 

empresas, mas o foco principal é manter preço e qualidade unidos, com alta 

produtividade, para que a carteira de clientes continue satisfeita com os produtos. 

(www.apl.com.br) 

Nesse mercado de atuação, os novos desafios e a concorrência que surgem 

todos os dias, exigem respostas rápidas, o que só é possível para as empresas que 

tem seus custos calculados de forma correta, tendo melhor aproveitamento possível de 
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mão-de-obra e máquinas para que possamos produzir com rapidez e qualidade. 

Por fim, pretende-se, com o presente trabalho, analisar (na empresa em estudo) 

a possibilidade de aumentar o fluxo de produção padronizando a fabricação de 

esquadrias e ampliando, conseqüentemente aumentando o número de funcionários e 

equipamentos de suporte em pequena quantidade que dará um aumento na produção 

diária relativamente alta considerando o pequeno investimento em mão-de-obra. 

 

 

1.1. ESTUDO DE CASO 

 

 

Diante de toda a introdutória, propõem alguns ajustes da produção, diminuir o 

custo de produção da porta ‘’806 séries’’.  

 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

 

 

Com alguns ajustes na montagem da porta “806 séries” ver-se-á que se pode 

cortar, consideravelmente, custos gerados na produção da porta para se ter um lucro 

maior comparando-se a atual linha de produção. 

A mudança também trará muitos benefícios, tanto pra o empresário que ganha 

com custo minimizado, que isso gera mais lucro, como também os colaboradores, com 

sua fácil aplicação do vidro e das molduras que acompanham a porta, 

Os métodos de produção são simples e com e que agrega uma importante 

eficácia na hora da montagem e no ganho com o vidro temperado termo acústico  

Optou-se por fazer essa análise na empresa Acifer Ltda., para comparar o 

desperdício de matérias, sendo o design da porta o mesmo mais com uma montagem 

totalmente diferente, não afetando na durabilidade e na qualidade exigidas, hoje, pelos 

clientes.  

 

1.3 OBJETIVOS 
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1.4 OBJETIVO GERAL  

 

 

Fazer um comparativo de custos de montagem da porta “806 séries” 

fabricada na Acifer Ltda. 

 

 

1.5 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

a) Comparativo do processo de montagem da porta “806 séries” disponível. 

Citar melhoramentos na produção da mesma, o que seria interessante e 

economicamente mais viável para empresa; 

b) Descrever cada etapa do processo de produção da porta “806series”. 

Especificando máquinas utilizadas e as melhorias previstas nas duas 

montagens; 

c) Viabilizar a produção com as mudanças propostas na fabricação: 

d) Desenvolver o levantamento do custo da porta “806 série”. 

 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Toda a metodologia a ser apresentada no estudo terá toda fundamentação 

teórica de pesquisa bibliográfica, com base na literatura existente em livros e 

publicações sobre o assunto, aonde serão mostrados os métodos de produção 

disponíveis no momento, assim servirá de sugestão para posteriormente ser 

aproveitado na empresa. 
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2,1  ORIGEM DO CUSTO 

 

 

O consumo de bens e a utilização de serviços são necessidades inerentes à 

própria condição humana, o que remonta aos primórdios da civilização. No inicio, com 

ferramentas muito rudimentares, o homem só utilizava os bens naturais no mesmo que 

eram encontrados na natureza ou com pequenos beneficiamentos executado pelo 

próprio consumidor ou membros da sua família. Houve o desenvolvimento da 

civilização em que o homem ou seu clã extraia os bens da natureza, beneficiava-os 

rudimentarmente e oferecia-os a outros homens ou a outros clãs, aparecendo o 

sistema de trocas. Como conseqüências foram criadas as empresas para comercializar 

os bens produzidos rudimentar e artesanalmente apenas por uma família ou por 

pequenos grupos familiares. Isto conduziu ao aparecimento dos grandes empórios e 

das empresas de navegação. O desenvolvimento da produção, envolvendo maior 

numera de pessoas, embora ainda artesanalmente. Todo este processo evolutivo 

continuou com a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra, cuja primeira fase ocorreu 

na segunda metade do Século XVIII. Este estágio da evolução determinou a 

necessidade de ser incrementada a forma de organização societária, proporcionando o 

desenvolvimento da empresa capitalista, cujo valor do capital aplicado transformou-a 

de propriedade individual em coletiva, despersonalizando-a. 

As pequenas empresas, com sistema simples de produção tinham seu controle 

executado exclusivamente pelo seu proprietário, não necessitando de maiores 

sofisticações. Com a descoberta de novas tecnologias e o aparecimento de sistemas 

complexos de produção, com o conseqüente crescimento das empresas, houver 

necessidade de maior controle que proporcionasse maior segurança nas aplicações de 

capital e na manutenção dos sistemas produtivos com apresentação de resultados 

positivos nas suas operações. 

Entre as técnicas desenvolvidas para a segurança e a racionalização da 

produção surgiu o controle dos custos que permitiu ao dirigente se informarem quanto 

custa produzir cada um dos bens ou serviços de sua empresa. Este custo de produção 

comparado aos preços ainda, as decisões sobre as alternativas mais vantajosas a 

serem adotadas no seu sistema produtivo (RENÉ GOMES DUTRA, 1986). 
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2,2 TEORIA DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO 

 

 

Uma empresa tem como objetivo básico a otimização dos seus resultados sendo 

eles maximizado a produção para um dado custo total, ou minimizado o custo total para 

um dado nível de produção. Segundo Vasconcellos; Garcia (2004), a teoria da 

produção e a teoria dos custos de produção, desempenham dois papéis extremamente 

importantes: 

 

a) Servem de base para a análise das relações existentes entre produção e 

custo de produção: numa economia moderna, cuja tecnologia e processos 

produtivos evoluem diariamente, o relacionamento entre a produção e os 

custos de produção é muito importante na análise da teoria de formação dos 

preços; 

 

b) Servem de apoio para análise da procura da empresa com relação aos 

fatores de produção que utiliza: para produzir bens, as empresas dependem 

da disponibilidade de fatores de produção 

 

 

2,3 A importância do custo de produção para uma empresa  

 

 

Na busca pela sobrevivência no mundo dos negócios, percebe a grande 

necessidade dos gestores em busca de conhecimentos para poder manter sua 

industria no mercado competitivo. Dessa forma, pode-se observar o quanto os custos 

são importantes e essenciais para administração de uma empresa. 

Segundo Martins (1998), os custos têm duas funções relevantes: no auxílio ao 

controle e na ajuda para as tomadas de decisão. No que diz respeito ao controle, sua 

missão é fornecer dados para o estabelecimento de padrões, orçamentos e outras 

formas de previsão. E, no que tange á decisão, sua prioridade consiste na alimentação 

de informação sobre valores relevantes que dizem respeito às conseqüências de curto 

longo prazo sobre medidas de corte de produtos, fixação de preços de venda, opção de 

compra ou fabricação, etc. Peres Junior apud oliveira e costa (1999) concluíram que os 
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custos, de maneira formal, têm por objetivos principais: 

a) Apuração do custo dos produtos e dos departamentos: o objetivo principal de 

qualquer sistema de custeio é determinar o custo incorrido no processo de 

produção de bens ou de prestação de serviços, e nos diversos 

departamentos que compõem a estrutura organizacional da empresa, 

possibilitando a identificação do responsável pelo consumo dos gastos 

facilitando o controle gerencial e a elaboração de orçamentos. 

b) Atendimento as exigências contábeis: para atender a legislação comercial, a 

empresa deve adotar o sistema de custeio por absorção, onde todos os 

custos de produção (fixo e variáveis-diretos e indiretos) são computado são 

custo dos produtos. 

c) Atendimento de exigências fiscais: para efeito de determinação da base de 

cálculo do imposto de renda e da contribuição social, o único sistema de 

custo aceitável é o custeio por absorção, que alem de seguir os princípios 

contábeis geralmente aceitos, deve ser integrado e coordenado com a 

contabilidade mercantil. 

d) Controle de custo de produção: a empresa necessita conhecer os seus 

custos para poder controlá-los. Após conhecer dada realidade, compará-los 

com algo que se esperava analisar as possíveis diferenças, identificar as 

causas e, tomar decisões para eliminar ou reduzir as diferenças. 

e) Custo para melhoria de processos e eliminação de desperdícios: é 

necessário identificar as possibilidades de melhorias de processos que 

resultam em identificação e eliminação de desperdícios que oneram o custo 

da produção e reduzem a lucratividade ou a competitividade das empresas. 

f) Auxilio na tomada de decisões gerenciais. Muitas são as possibilidades de a 

contabilidade de custo auxiliar na tomada de decisão gerencial. Dentre as 

mais comuns, podem-se citara fixação de preços de venda, o cálculo da 

lucratividade de produtos, a seleção do mix de produtos, etc. 

g) Custo para otimização de resultados: com o atual dinamismo da economia, 

os administradores necessitam de informações confiáveis erápidas, que lhe 

possibilitem a tomada de decisão para o alcance e a superação de metas e 

resultados. 
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2,4  CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS 

 

 

2,5 CUSTOS DIRETOS  

 

 

São os gastos que pode ser diretamente relacionados aos produtos, bastando 

haver uma medida de consumo, centro de custo ou departamento. Exemplos de custos 

diretos:matérias-primas usadas na fabricação do produto, mão de obra direta, serviços 

subcontratados e aplicados diretamente nos produtos (MARTINS, 1998) 

 

 

2,6 CUSTOS INDIRETOS  

 

 

São os que não oferecem condições de uma medida objetiva e qualquer 

tentativa de alocação tem de ser feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária, 

os custos indiretos são apropriados aos portadores finais mediante o emprego de 

critérios pré-determinados vinculados a causas correlatas. Exemplo: graxas, 

lubrificantes, manutenção. (MARTINS, 1998). 

 

 

2,7 CUSTOS FIXOS 

 

 

São os que independem do volume de produção ou venda. Representam a 

capacidade instalada que uma empresa possui para produzir e vender bens, serviços e 

mercadorias, produzindo-se ou vendendo-se em qualquer quantidade, os custos fixos 

existirão e serão os mesmos. Exemplo: energia, aluguel, telefone, água. (SANTOS, 

2000). 
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2,8 CUSTOS VARIÁVEIS 

 

 

 São aqueles que estão diretamente relacionados com o volume de produção 

ou venda, são custos que mudam de acordo com a produção ou a quantidade 

trabalhada. Exemplo: impostos, comissões sobre a venda, matéria prima. (SANTOS, 

2000) 

 

 

2,9  CUSTO SEMI-FIXO 

 

 

 São os que permanecem constantes dentro de certos intervalos, alterado-se 

em degraus até atingir um novo patamar de atividade. Normalmente, ocorrem em 

função de decisão tomadas para aumentar ou diminuir o nível de atividade. Exemplo: 

depreciação com a compra de máquinas adicionais para aumentar a produção 

(SANTOS, 200). 

 

 

2,10 CUSTO SEMI-VARIÁVEIS 

 

 

 São os que variam em função do volume de produção ou de venda, mas não 

exatamente nas mesmas proporções. Exemplo: energia elétrica, telefone (SANTOS, 

2000) 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 MATERIAIS 

 

 

3.1.1  PORTA 806 SERIES 

 

 

 A porta 806 séries é composta de sete partes principais a cabeceira, 

cordão, vidro, travessa, painel de almofada, soleira e os montantes laterais. 

 

 
Figura 01 – Componentes da porta ‘’806 séries’’. Fonte: autor, 2010 
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A porta quando foi cadastrada na ordem de pedido foi codifica como ‘’806 

séries’’ o número oito refere- se que a porta será produzida em arco o zero se ela vai 

ser folha dupla ou simples e o seis quantos módulos de vidro que a porta será 

produzida. 

 
Figura 02 – Modelo porta ‘’806 séries’’ montada . Fonte: autor, 2010 

 

3.1.2 MADEIRA DE CEDROARANA 

 

 

a) Característica do cedroarana 

 

 

• Nome científico: (Cedrelinga Catenaeformis Ducke) 

• Família: (Mimosaceae) 

• Nomes comerciais: (Cedrarana, Cedro-branco, Cedrorama, tornillo.  

• Origem: Ocorre nos lugares úmidos e nas matas alta de terra firme nos 
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Estados de Mato Grosso, do Amazonas e no Estado do Pará . Ocorre 

também no Peru e Colômbia.  

• Características gerais: Cerne cinza-rosado, pouco distintos de albuno 

mais claro. PossuI linhas vasculares escuras. Grã ondulada, textura 

grossa, cheiro desagradável quando úmida, imperceptível depois da 

madeira seca. 

• Durabilidade: moderadamente resistente a fungos e insetos. 

(www.madguimaraes.com.br) 

 

.    

Figura 3 -Cedroarana característica. Fonte: autor, 2010 

 

b) Classificação da madeira 

 

 

• O inicio do processo de produção ocorre apartir da seleção das peças 

de madeira, as peças com umidade abaixo de 12 % seguem para o 

processo produtivo, as com umidade superior são encaminhadas para 

estufa, onde permanecem até atingir uma umidade mínima 

considerável para produção.  

• O segundo processo ocorre com a classificação de qualidade da 

madeira limpas e rústicas.  (Rustic e clear). Mas todas as peças são 

utilizadas, já que são fabricados produtos clear que não contém falhas 
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e produtos rústicos, com defeito, como rachaduras, manchas entre 

outras falhas  

 

 

3.1.3  TRANSPORTE DA MADEIRA ENTRE A FABRICA E BARRACÃO  

 

 

Toda a madeira que sai do pátio de madeiras secas, é transportada pela 

empilhadeira Hyster, que leva para seu primeiro beneficiamento, após a 

empilhadeira colocadas em esteiras transportadoras que são utilizadas em todo 

o processo de produção. 

 

 

3.1.4  PREPARAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA 

 

 

3.1.5  DESTOPADEIRA 

 

 

Após a empilhadeira posicionar o pacote de madeira serrada, na destopadeira 

ROHMAQ 69, então são destopadas todas as peças que pré-define as medidas de 

comprimento, após cortadas, são empilhadas em um pacote do seu respectivo pedido. 

 

 

3.1.6  REFILADEIRA 

 

 

A próxima etapa é a refiladeira MARAJÓ RF 02 aonde acontece o processo de 

refilamento de todas as peças, isso define as larguras das peças para montante e 

contra montante. 
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Figura 4- Refiladeira define a largura das peças. Fonte: autor, 2010 

 

2.1.7  DESEMPENADEIRA 

 

 

Depois que toda a madeira é refila ela passa pela desempenadeira INVICTA, 

que serão aplainados dois lados da madeiras, esses lados servem como base de guias 

no próximo processo. 

 

 

2.1.8  PLAINA  

 

 

Nessa próxima etapa de beneficiamento, a madeira para toda porta passa pela 

plaina OMIL PLD-3F, aonde são plainadas as duas faces que restam da madeira bruta. 

Esse processo deixa todas as peças já com suas medidas respectivas aproximadas do 

que vai ser trabalhado no próximo setor. 
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2.1.9  MOLDUREIRA MARCA WEINIG 

 

Com todos os lados plainados a madeira passa pela WEINIG P23E que tem um 

processo importante na peça, com cinco jogos de cabeçotes helicoidal de alta 

performance que dão a madeira um alto acabamento e padronização de dimensões 

nas peças a ser montada.  

 

 

2.1.10  REFILADEIRA 

 

 

A cabeceira, soleira e os cordões da porta que estão pré-cortadas passam pela 

refiladeira DFR85, onde é feito um corte preciso no comprimento e posteriormente 

usinado os encaixes para ser juntada no montante, todo este processo compõe uma 

única máquina.  

 

 

2.1.11  MOLDUREIRA DE CORDÃO  

 

 

A moldureira faz os cordões que serão instalados entre os montantes, cabeceira 

e travessa, todos os cordões são aplicados com cavilhas e cola para dar uma armação 

sólida e resistente, assim mantendo bem fixado os vidros. É importante a aplicação de  

silicone incolor, que além de ser  anti fungo ajudar contra trepidações do vidro, veda 

contra umidade e intempéries.  
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    Figura 5– Moldureira de cordão. Fonte: autor, 2010 

 

3.1.12  MOLDURA  

 

 

Após serem moldurados os cordões são destopados exatamente no tamanho da 

porta para que seja furada para encaixar as cavilhas,assim monta-se o quadro de 

vidros. Segue modelo de moldura instalada na porta “806 séries” na figura 06 na pagina 

29. 
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               Figura 6 Modelo de moldura. Fonte: Autor 2010  

 

3.1.13  FURADEIRA 

 

 

Com todos os montantes e cabeceiras executado os encaixes para a montagem 

das mesmas, ela vão para a Furadeira de montante FM 80 para fazer os encaixes das 

cavilhas. Como esta furadeira tem a finalidade de fazer até 28 furos em uma única vez 

e pode se usar brocas de espessuras de 14 e 10 mm assim tendo uma ampla 

regulagem de montantes de porta. 

 

 
Figura 7- Furadeira horizontal de montantes. Fonte: autor, 2010 
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3.1.14  PREPARAÇÃO DA COLA  

 

 

Toda a preparação da cola é realizada em um local apropriado, com balanças e 

batedeira de pequena capacidade de até 5 kg de cola. A batida de cola é composta de 

cola Frank Advantage 2 e catalisador, Por ser cola de secagem rápida são feitas 

pequenas quantidades de 4 a 5 kg para que toda a cola seja aproveitada ao máximo e 

que não seja desperdiçadas. 

 

A cola segue rigorosamente norma Internacional, como a maioria das portas 806 

series são exportadas a cola utilizada é D4. 

 Existem no mercado hoje quatro especificações de cola que são as seguintes 

 

• D-1 Exposição a ambientes com baixa umidade e temperaturas amenas 

 

• D-2 Exposição a ambientes interiores com alta umidade 

 

• D-3 Exposição a ambientes úmidos com contato esporádicos com água. 

Interiores e exteriores. 

 

• D-4 Exposição a ambientes com constante contato com água. Interiores e 

exteriores 

 

 

3.1.15  MONTAGEM  

 

 

A montagem é manual. nos furos feitos na furadeira FM 80 é aplicado cola e 

cavilha para montar a porta, assim por sua vez unido os montantes a cabeceira, soleira 

e cordões. 
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3.1.16  PRENSA 

 

 

Toda a porta é prensada após sua montagem e parafusada em seus quatros 

cantos internos, para garantir que as peças unidas pelas cavilhas não romperão 

durante a secagem, após isso a porta montada fica um período de descanso até que o 

adesivo catalise por inteiro. 

 

 

3.1.17  PERFILADEIRA LATERAL  

 

 

Com a secagem da cola as portas vão para a perfiladeira lateral que refila os 

dois montantes laterais assim tirando todas as imperfeições da montagem, e então já 

deixando a porta com a medida exata e com um acabamento perfeito. 

 

 

3.1.18  DESTOPADEIRA 

 

 

Depois de refilada a peça passa pela destopadeira, assim as suas duas pontas, 

a cabeceira e soleira são destopadas com seu tamanho definitivo de venda sendo de 

244,0 x 91,4 cm sendo cada folha com essas medidas. Como a fábrica vende só as 

folhas com vidros instalados a porta montada chega a 244,0 x 183,0 cm após todas as 

medidas cortadas corretamente ela passa para o próximo setor de acabamento. 

 

 

3.1.19  LIXADEIRAS TECMATIC E DE BORDA 
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Depois da porta refilada e esquadrejada a porta passa para o acabamento com 

a lixadeira TECMATIC EKOS PREMIUM e lixadeira de borda que lixa com as seguintes 

lixas. 

a) Lixa grã 60 e lixa grã 80 - utilizadas para calibrar a porta e limpar todos os 

resíduos de cola que ficarão na montagem da mesma 

b) Lixa grã 120 e lixa grã 150 – na seqüência ela passa novamente para tirar a 

massa e é baixada ½ cm nos dois lados da porta. 

c)  Lixa grã 180 e lixa grã 220 – essa etapa deixa a porta calibrada com a medida 

exata 37 mm ou mm com lixa 220, dando acabamento para pintura a escolha do 

cliente. 

 

d) Lixa grã 220 de disco Ekamant velcro – usada para lixar a lateral da porta para 

acabamento para pintura.  

 

 

 Figura 8– Lixadeira tecmatic ekos. Fonte: autor, 2010. 
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3.1.20  ACABAMENTO  

 

 

Nesse setor a porta 806 series passa pelos os seus últimos acabamentos por 

mulheres por serem mais detalhistas e atenciosas conseguem maior perfeição na 

execução da tarefa, assim corrigindo pequenos defeitos na madeira da porta com 

massa e madeira no mesmo tom assim não aparecendo absolutamente nada. 

  

 

 

3.1.21  APLICAÇÃO DOS VIDROS  

 

 

O vidro a serem instalados na porta 806 serie são instalados pela fábrica, são seis 

módulos de vidros termo acústicos Low-e, na aplicação é aplicado uma camada fina de 

silicone transparente para isolar e vedar bem o vidro na porta, após é colocados os 

baguetes que vão fazer a fixação com pinos F 20 assim é tampado todas as marcas 

com massa para madeira da cor cedro dando um acabamento e sumindo com qualquer 

marcas de pinos. 

 

 

3.1.22  ESPECIFICAÇÕES DOS VIDROS  

 

 

Os Vvdros a serem instalado na porta são vidros especiais tipo Low-E além de 

ser termo-acústico são duplos ou até triplos dependendo da necessidade do clima ou 

ambiente a ser instalada. 

Os vidros instalados são seis peças de 390 mm de altura por 250 mm de largura 

de 14 mm de espessura duplos tendo uma câmara de vácuo entre as duas faces, 

conforme figura 09 na pagina  33. 
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  Figura 9 Montagem do vidro. Fonte: Rohden Vidros 2010  

 

 

3.1.23  EMBALAGEM  

 

 

As portas são colocadas uma a uma na embaladeira automática, após presa na 

embaladeira são colocadas duas cantoneiras de papelão pardo nos dois cantos da 

porta e passado o filme stretch em toda a porta, assim prendendo as duas cantoneiras 

de papelão protegendo o produto da umidade, manchas e marcas de manuseio. 
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     Figura 10– Embaladeira de portas. Fonte: autor, 2010 

 

 

3.1.24  EXPEDIÇÃO 

 

 

Depois de embaladas com stretch as portas estão prontas para serem 

empilhadas em paletes de madeira, são empilhada uma em cima da outras até dar a 

altura do container, são presas com fita de aço para que o pacote não desmonte no 

carregamento tanto do container ou na sua viagem, o carregamento do container é feito 

pelas duas empilhadeiras assim acomodando todos os paletes onde o responsável 

pelo carregamento confere toda a carga carregadas conforme a carteira de pedido.  

 

 

4  ANÁLISE DO CUSTO DE PRODUÇÃO ATUAL DA PORTA 806 SERIES 

 

 

 Para ser possível a comparação entre o processo de fabricação atual e o 

proposto se faz necessário levantar os custos de produção. 
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4.1  CUSTO DE PRODUÇÃO DA PORTA 806 SERIE COM SEIS MÓDULOS 

DE VIDROS  

 

 

Para análise de todos os custos diretos e variáveis como os insumos e a 

matéria-prima utilizada em toda a produção da porta 806 série em Cedro Arana 

realizou-se estudo, onde foram feitos diversos levantamentos de informações, uma 

média da quantidade utilizada para a produção da mesma. 

A seguir pode se observar a tabela 01, na primeira coluna a lista de todos os 

insumos e matéria-prima que compõem para montagem da porta  

Com da tabela 1 toda a madeira usada para se produzir a porta 806 séries vê se 

que a parte mais cara da porta é a madeira que tem um custo alto e elevado, sendo 

madeira curta no valor de R$ 950,00 que seria madeira de reaproveitamento e os 

montantes laterais são as peças maiores usando assim a madeira comprida sendo 

mais caras custando cerca de R$ 1.500,00 o m³ o custo total sendo de 81,27 calculada 

todas as peças como madeira bruta sem beneficiamento. 

 

Descrição de Peças Und Qunt. Largura Altura Espes. Volume

cm m cm m3 m3 Utilizado

Montante Lateral und 2 0,13 2,5 0,045 0,0293 1.500,00 43,88

Montante Cabeceira und 1 0,25 0,66 0,045 0,0074 950 7,05

Montante Soleira und 1 0,25 0,66 0,045 0,0074 950 7,05

Travessa Horizontal und 3 0,53 0,045 0,045 0,0032 950 3,06

Travessa Vertical und 2 0,66 0,045 0,045 0,0027 950 2,54

Travessa Vertical II und 1 0,66 0,145 0,045 0,0043 950 4,09

Almofada und 1 0,66 0,33 0,04 0,0174 950 8,28

Baguete mt 14 0,02 1 0,02 0,0056 950 5,32

Total 0,0773 Total (R$) 81,27

Calculo de Custo de Madeira 806 Séries (Pré-Cortado)

Precos (R$)

 
Tabela 1 - Custo da Matéria Prima. Fonte: Empresa  (2010) 

 

A tabela 02, mostra todos os insumos e matéria prima, cuja soma totaliza todos 

os gastos em materiais e montagem no processo de construção da porta citada. 

Observa-se, nessa tabela, que os valores são bem mais elevados, quando comparada 

a tabela anterior, tendo em vista a incorporação de todos os custos relativos.  Note-se 

que o item - madeira e o item - vidros são responsáveis por 72% do custo de 

fabricação. 
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Matéria Prima Und Qunt. Preços (R$) Total (R$)

Total de madeira Cedro Arana M3 0,0773 1.051,35 81,27

Adesivo Frank Advantage 2 kg 0,1 11,21 1,12

Catalisador Frank 2 kg 0,02 3,8 0,08

Adesivo Trek Bond Para Remendo gr 0,1 3,8 0,38

Filme strech (embalagem) kg 0,25 53,8 13,45

Pino F20 e F30 und 70 0,0018 0,13

Cantoneira Plastica 40 x 40 mm und 2 0,04 0,08

Massa Retoque cedro kg 0,2 0,8 0,16

Parafuso 4,0x 40 und 56 0,27 15,12

cavilha 14,3x90 cedro und 44 0,02 0,88

Vidro Termo Acustico 14 mm Rohden Und 6 49,15 294,89

Lixa orbital 6'' grão 220 e 120 und 2 0,75 1,5

Lixa p/ acabamento esponja 220 mt 0,001 65 0,065

Lixa banda 1315x3250 grão 80 und 198,58 0,0000906 0,018

Lixa banda 1315x3250 grão 120 und 57 0,0002177 0,0124

Lixa banda 1315x3250 grão 150 und 52,3 0,0002177 0,0114

Lixa banda 1315x3250 grão 180 und 52,3 0,0002177 0,0114

Lixa banda 1315x3250 grão 220 und 52,3 0,0002177 0,0114

TOTAL (R$) 409,19

Calculo de custo de Insumos e Matéria Prima 

 

   Tabela 2 - Custo da Matéria Prima. Fonte Empresa  (2010) 

 

Já na tabela 03, abaixo mostrada, pode-se observar que há pouca variação nos 

custos da mão-de-obra, assim neste trabalho foi classificada como um custo direto e 

semi-fixo. Portanto, foi calculado o seu custo, de acordo as funções, os encargos de 

cada função e o número de colaboradores, divididos o total pelo número médio de 

portas produzidas ao mês – (custo baseado na produção total). Ainda nessa tabela, 

observa-se os cálculos realizados para levantar o custo da mão-de-obra. A primeira 

coluna da tabela apresenta a função. Em seguida o valor por hora, seguido do salário 

mensal que é baseado no salário do Sindicato Patronal da Madeira de Porto União da 

Vitória. Na quarta coluna é calculado o FGTS (8%) sobre o salário. A coluna seguinte 

apresenta o 13º salário que é o salário dividido por doze meses e em seguida é 

apresentado o valor do FGTS (8%) sobre o 13º salário. As férias que são 1/3 é dividida 

por doze meses, e o FGTS das férias é de 8% sobre o valor das férias por mês. A nona 

e décima coluna apresentam o valor total que custa cada função e o número de 

funcionários. E na ultima coluna, é apresentado o valor total do custo da mão-de-obra 

por mês. 
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Salario FGTS FGTS Nº Total

Mensal 13 º Férias Func. Salários

Total da Adm. - 7.500,00 600 50 208,33 16,67 9.000,00 4 9.00,00

Ger. Produção 13,64 3.000,00 240 20 83,33 6,67 3.600,00 1 3.600,00

Encarregado Geral 6,82 1.500,00 120 10 41,67 3,33 1.800,00 1 1.800,00

Supervisor 4,21 926,2 74,1 6,17 25,73 2,06 1,111,44 5 5.557,20

Op. Caldeira 2,98 655,6 52,45 4,37 18,21 1,46 786,72 1 786.72

Op. Empilhadeira 2,98 655,6 52,45 4,37 18,21 1,46 786,72 3 2.360,16

Op. Maquina 2,98 655,6 52,45 4,37 18,21 1,46 786,72 14 11.014,08

Servente 2,48 545,6 43,65 3,64 15,16 1,21 654,72 23 15.058,56

52 49.176,72

Custo Diretos e Semi-fixos Mão-de-Obra

Função R$/hora FGTS Férias Total

Total (R$)  
  Tabela 3 - Custo diretos e semi-fixo mão de obra. Fonte: Empresa  (2010) 

 

A depreciação e os custos indiretos foram fundamentados em despesas mensais 

que administração da empresa forneceu, dividindo pelo número médio de portas 

produzidas por mês. A energia elétrica, devida a pouca variação, também foi dividida 

pela produção, como se pode visualizar na tabela 4. 

Na tabela 4, observa-se também, o custo total da porta e a porcentagem que 

cada item influencia em seu custo total. 

 



39 

 

Custos Diretos

Custos Diretos e Variáveis

Matéria Prima e Insumos 409,29

TOTAL 409,29R$       

Custos Diretos e Semi-fixos

Mão de Obra + Encargos 4,47

Depreciação 2,27

Total 6,74R$           

Custo Indiretos 

Custo Indiretos e Fixos

Segurança do Trabalho 0,03

Contador 0,13

Técnico de Informática 0,02

Internet 0,01

Pró-Labore 0,91

Total 1,10R$           

Custos Indiretos e Variáveis P/ Porta (R$)
Energia Elétrica 1,25

Água 0,01

Combustível 0,18

Manutenção/Lubrificante/Eletricista 0,27

Pneu 0,01

Gás 0,05

Afiação 0,15

Manutenção Empilhadeiras 0,04

EPI 0,03

Telefones 0,1

Impostos (ICMS, Pis/Pasep, CS, Cofins, IR) 1,39

Comissão de Venda 1,82

Despesas bancárias 0,03

Técnico de Segurança /PPRA/PCSMO 0,05

Consulta de Cliente 0,04

Inadimplência 0,18

Mat. Escritório/Correio/ Limpeza 0,05

Total 5,69R$           

Total Custo da Porta 422,82R$       

P/ Porta (R$)

P/ Porta (R$)

 
Tabela 4 – Custos Totais da porta ‘’806 séries’’. Fonte: Empresa  (2010) 

 

Atualmente, o preço final de fabricação da porta ‘’806 séries’’ esta orçado em  

R$ 422,82 por porta. 
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5  ANÁLISE E SUGESTÃO DE PRODUÇÃO ALTERNATIVA.  

 

 

5.1  CUSTO DE PRODUÇÃO DA PORTA 806 SERIE COM APENAS UM 

MÓDULO DE VIDRO.  

 

 

As mudanças que são propostas para reduzir o custo de fabricação da porta 

“806 séries” não exigem nem um tipo de investimento ou mesmo mudanças de layout. 

A proposta está baseada no designer da moldura da porta e na aplicação do vidro e 

suas nuances.  

A produção da porta passa pelo mesmo processo de fabricação atual e toda 

mudança que acontecera será em dois de todos os setores, sejam eles: 

• Da Moldureira de Cordão; e 

• Na montagem do vidro. 

 

Além de mudar a moldura e os vidros com esse ajuste, a ser sugerido, será 

possível economizar parte do volume de madeira que é a segunda matéria prima mais 

caras para se produzir esse modelo de porta. Adesivo, mão-de-obra e também alguns 

insumos serão reduzidos com o novo designer da moldura. 

 

 

5.2  VIDRO Low-e 

 

 

O vidro a ser Instalado na porta é o mesmo “Termo Acústico Low-e”, 

O que se sugere a ser mudado são suas dimensões, que ao invés de serem seis 

peças de vidro de 390 mm de altura por 250 mm de largura e 4 mm de espessura, 

deverá ser utilizada uma única peça inteira de 1200 mm de altura por 520 mm de 

largura e 14 mm de espessura. 

Considerando que o custo de aquisição é mais vantajoso financeiramente para a 

empresa quando adquire uma peça inteira se comparada a seis peças separadas, 

pode-se considerar somente aí, uma redução dos custos. 
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5.3  MOLDURA  

 

 

A moldura deverá ganhar um novo formato. 

Na figura abaixo, mostra-se como a mesma deverá ser fabricada e que deverá 

conter um pequeno rebaixo aonde ira ser aplicada a fita dupla face 3M. A fita tem alta 

aderência, tanto ao vidro, como à madeira garantindo assim, uma grande durabilidade. 

 

 

          Figura 11– Modelo de moldura sugerida. Fonte: autor, 2010 

 

5.4  MONTAGEM DO VIDRO E MOLDURAS  

 

 

A montagem é feita toda no setor de acabamento. Observa-se que, como o vidro 

será fixado só nos montantes, além de se reduzir tempo de montagem, haverá redução 

também na mão de obra tanto na montagem do quadro como no acabamento. 

Mesmo com tais modificações a porta continuará com as mesmas características 

do produto atualmente fabricado. 
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5.5  CÁLCULO DA MADEIRA PARA A NOVA MOLDURA  

 

 

Para o cálculo de madeira a ser utilizada no modelo de fabricação proposto,não 

muda muito a quantidade a ser usada, podendo ser considerada como sendo a mesma 

quantidade. Isso se verifica por que os baguetes usados para a fixação dos vidros 

diminuirão, mas a quantidade de cordão posto nas janelas dobrará. Assim, a 

quantidade de 0,0773 m3 de madeira de cedroarana,será reduzido para 0,07691 m3.  

Na tabela 5 observa-se os demonstrativos do consumo de madeira. 

 

Descrição de Peças Und Qunt. Largura Altura Espes. Volume 

cm m cm m3 m3 Ultilizado
Montante Lateral und 2 0,13 2,5 0,045 0,0293 1.500,00 43,88

Montante Cabeceira und 1 0,25 0,66 0,045 0,0074 950 7,05

Montante Soleira und 1 0,25 0,66 0,045 0,0074 950 7,05

Travessa Horizontal und 6 0,53 0,045 0,021 0,00301 950 2,855

Travessa Vertical und 4 0,66 0,045 0,021 0,00249 950 2,37

Travessa Vertical II und 1 0,66 0,145 0,045 0,00431 950 4,091

Almofada und 1 0,66 0,33 0,04 0,0174 950 8,28

Baguete mt 7 0,02 1 0,02 0,0056 950 5,32

Total M3 0,07691 Total (R$) 80,896

Preços (R$)

Calculo de Custo de Madeira 806 Séries (Pré-Cortado)

 Tabela 5 – Calculo do custo de madeira Fonte: Empresa  (2010) 

 

5.6  CUSTO DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS APÓS MUDANÇAS  

 

 

Com o aperfeiçoamento da produção da porta “806 séries” foram adicionadas 

algumas matérias primas e outras foram retiradas conforme a tabela 06 da pagina 43, 

assim reduzindo o custo da porta em produção. 
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Matéria Prima Und Qunt. Preços (R$) Total (R$)

Total de madeira Cedro Arana M3 0,07691 1.051,35 80,86

Adesivo Frank Advantage 2 kg 0,1 11,21 1,12

Fita Dupla Face 3M Mt 4,8 1,82 8,74

Catalisador Frank 2 kg 0,02 3,8 0,08

Adesivo Trek Bond Para Remendo gr 0,1 3,8 0,38

Filme strech (embalagem) kg 0,25 53,8 13,45

Pino F20 e F30 und 70 0,0018 0,13

Cantoneira Plastica 40 x 40 mm und 2 0,04 0,08

Massa Retoque cedro kg 0,2 0,8 0,16

Parafuso 4,0x 40 und 56 0,27 15,12

cavilha 14,3x90 cedro und 44 0,02 0,88

Vidro Termo Acustico 14 mm Rohden Und 1 174,48 174,48

Lixa orbital 6'' grão 220 e 120 und 2 0,75 1,5

Lixa p/ acabamento esponja 220 mt 0,001 65 0,065

Lixa banda 1315x3250 grão 80 und 198,58 0,0000906 0,018

Lixa banda 1315x3250 grão 120 und 57 0,0002177 0,0124

Lixa banda 1315x3250 grão 150 und 52,3 0,0002177 0,0114

Lixa banda 1315x3250 grão 180 und 52,3 0,0002177 0,0114

Lixa banda 1315x3250 grão 220 und 52,3 0,0002177 0,0114

TOTAL (R$) 297,10

Calculo de custo de Insumos e Matéria Prima 

 

Tabela 6 – Custo Insumos e Matéria Prima Fonte: Empresa  (2010) 

 

5.7  CUSTO TOTAIS PORTA APLICADA 

 

 

Nos custo direto, semi-fixo, indiretos e variáveis não há nem uma alteração 

a respeito à porta. A única alteração do custo foi no item “Matéria Prima e 

Insumos”. Como a mudanças de designer afetou principalmente a matéria prima 

usada na porta, onde o custo anterior mostrado foi de R$ 409,20, observou-se 

uma redução para R$ 297,10. Isso significa uma redução de custo de 28 % no 

valor total de produção da porta “806 séries” obeserva-se na tabela 7. 
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Custos Diretos

Custos Diretos e Variáveis

Matéria Prima e Insumos 297,10R$       

TOTAL 297,10R$       

Custos Diretos e Semi-fixos

Mão de Obra + Encargos 4,47R$           

Depreciação 2,27R$           

Total 6,74R$           

Custo Indiretos 

Custo Indiretos e Fixos

Segurança do Trabalho 0,03R$           

Contador 0,13R$           

Técnico de Informática 0,02R$           

Internet 0,01R$           

Pró-Labore 0,91R$           

Total 1,10R$           

Custos Indiretos e Variáveis P/ Porta (R$)

Energia Elétrica R$ 1,25

Água R$ 0,01

Combustível R$ 0,18

Manutenção/Lubrificante/Eletricista R$ 0,27

Pneu R$ 0,01

Gás R$ 0,05

Afiação R$ 0,15

Manutenção Empilhadeiras R$ 0,04

EPI R$ 0,03

Telefones R$ 0,10

Impostos (ICMS, Pis/Pasep, CS, Cofins, IR) R$ 1,39

Comissão de Venda R$ 1,82

Despesas bancárias R$ 0,03

Técnico de Segurança /PPRA/PCSMO R$ 0,05

Consulta de Cliente R$ 0,04

Inadimplência R$ 0,18

Mat. Escritório/Correio/ Limpeza R$ 0,05

Total R$ 5,69

Total Custo da Porta R$ 310,63

P/ Porta (R$)

P/ Porta (R$)

 
   Tabela 7 – Custo Diretos Fonte: Empresa  (2010) 

 

No sugerido, o preço final de fabricação da porta ‘’806 series’’ esta orçado em 

R$ 310,63 por porta. 
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6  COMPARATIVO DE CUSTO ENTRE AS DUAS PORTAS  

 

 

Todos os dados obtidos nessa pesquisa foram compilados da empresa, o 

que significa não estar ludibriando a realidade praticada no mercado. A tabela 8 

traz algumas informações necessárias para se comparar que as mudanças são 

importantes para a Empresa.  

 A empresa vende cerca de um container de portas 806 séries a cada dois 

meses. Assim, cada container com capacidade de vinte mil quilos, cada porta 

produzida atualmente, pesa 60,52 kg, já com o vidro instalado. Fazendo uma 

conta rápida considerando 325 portas produzidas que compõem um contêiner, e 

somando-se os estrados e as embalagens, a empresa fatura com esse produto 

um total aproximado de R$ 137.416,50. 

Já com as portas de moldura aplicada (processo sugerido) as portas 

chegam a pesar 55,13 kg podendo completar um contêiner com 325 portas 

fechado um container com soma de estado e mais a embalagem a empresa o 

faturamento da empresa será os mesmos 100.954,75 

Mas com a sugestão de aplicação de moldura ao vidro a empresa reduz o 

custo da porta ‘’806 séries’’, assim a empresa tem uma diferença no faturamento 

de R$ 36.461,75 de lucro a mais na venda segundo mostra a tabela 8. 

 

Porta produzida Qtde Peso por porta Peso container Custo de porta resultado Dif. De Custo

Porta 806 séries 6 vidros 325 33,52 kg 59,6656 kg R$ 422,82 R$ 137.416,50

Porta 806 ́ series 1 vidros 325 32,13 kg 59,7618 kg R$ 310,63 R$ 100.954,75
R$ 36.461,75

Comparativo de custo antes de mudança e após mudança

 

Tabela 8 – Comparativos de Custo Fonte: Empresa  (2010) 

 

Com a essa redução considerável além do gestor estar faturando assim ele 

pode baixar o preço da porta para se estar aumentando a sua competitividade no 

mercado assim, aumentando a demandada empresa. 



46 

 

 

7  CONCLUSÂO E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Através da análise da comparação dos custos de produção da porta produzida 

anteriormente e após o melhoramento com a aplicação da moldura comprovou-se que, 

para a situação da empresa em relação ao benefício/custo, o sistema produtivo da 

porta foi aperfeiçoado, podendo-se citar: 

•  A madeira para o cordão foi redesenhada para o ajuste necessário na 

aplicação da moldura ao vidro.  

• O melhor sistema de produção da porta “806 séries” é a moldura aplicada 

acima do vidro do que a porta moldurada. 

Uma das matérias primas importante para a redução do custo dessa porta foi o 

vidro já instalado, caso a empresa não aplicasse o vidro a, portanto seria possível ter 

esses 28 % de aumento margem do lucro total. 

Hoje em dia, com o mercado competitivo as empresas devem estar preparadas 

para constantes mudanças no intuito de garantir sua sobrevivência e sua 

competitividade, com outras empresas, assim liderando a vasta área de mercado que 

abrange. 

O estudo realizado demonstrou o custo real de produção da porta ‘’806 Séries’’, 

em uma empresa de pequeno porte. 

Essa análise tem como finalidade auxiliar o gestor em suas tomadas de 

decisões, reavaliando seu processo de produção e aumentando o seu lucro por porta 

produzida. 
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8  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

8.1  TECNOLOGIAS ADQUIRIDAS 

 

 

 Com este relatório pode-se observar todo o processo de fabricação da porta 806 

séries, desde o recebimento da madeira no pátio passa pela usinagem assim sendo 

feitas as mudanças necessárias para adaptação da porta, com uma revisão profunda 

do modo de aplicação da nova moldura a porta. 

  

 

8.2  TECNOLOGIAS TRANSFERIDAS 

 

 

Se implantado o novo designer de porta 806 séries a empresa terá um alto 

ganho tanto na produção da porta, como no faturamento de venda com a nova 

mudança a empresa pode baixar o custo da porta ou mesmo aumentar o ganho da 

empresa por porta produzida. 

 

 

8.3  CONCLUSÃO FINAL 

 

 

Toda mudança proposto no trabalho visou-se aumentar os lucros da empresa 

com poucos investimentos ou nem um, com equipamentos existentes em área fabril 

para minimizar o custo total de produção, como pode-se observar nas tabelas 

anteriores que são bem claras e objetivas o aumento gerado pela produção das portas 

Também, poderá se oferecer um nível de qualidade maior para este tipo de 

produto, pois os colaboradores são constituídos de profissionais altamente capacitados 

ou mesmo em constante treinamento. 

A grande lição aprendida dentro dos trabalhos realizados na empresa e na 
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produção deste documento, foi que a visão de melhoramento, pode sim, significar o 

sucesso de uma empresa, sendo ela de pequeno, médio ou grande porte.  
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ANEXO A – Especificações técnicas do Vidro ‘’Low-E’’  

 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________

__  
 

E S P E C I F I C A Ç Õ E S      T É C N I C A S 
 
 

Material:   
1.   Visores simples - vidro temperado  
2.   Visores duplos/triplos – vidro temperados,  intercalados por câmara de ar.  

 
 

Espessura:   
1. Para visores simples – de 4mm a 19mm  
2. Para visores duplos/triplos... – de 14mm a 250mm  

 
 

Aplicação:   
1. Média temperatura: + 0ºC  
2. Baxia temperatura:  - 0ºC  até  -40º C (túnel de congelamento)  

 
 

Garantia:  
02 anos (contra defeitos de fabricação)  

 
 

Acabamento:  
1. Lapidado: todas as bordas devem ser encaixilhadas;  

 
 

Definições:  
1. Vidro temperado: é obtido pela passagem do vidro comum por um forno de 

têmpera. O tratamento térmico de têmpera é um processo de aquecimento gradativo 
até atingir a temperatura de 700ºC, seguido de brusco resfriamento. Ele provoca nos 
vidros tensões internas, conferindo-lhe resistência mecânica até 05 vezes maiores 
que a do vidro comum e resistência a impactos e variações de temperatura; 
Considerado vidro de segurança, pois caso haja quebra, o  mesmo se desintegram 
em pequenos fragmentos não cortantes.  

 
2. Vidro Low-E: também conhecidos como baixo emissivo, apresentam  uma 

metalização (camada baixo-emissiva) que permite diminuir fortemente as perdas 
térmicas através do vidro, principalmente quando são incorporados em um vidro 

insulado (duplo). Quanto menor for à emissividade, menor é a transferência do calor 



51 

 

por radiação. Tem como características: Refletir os raios ultra-violetas, impedindo a 

troca de temperatura; Dar condições para a energização (para os visores com 
aquecimento)  

 
3. Composição do vidro: o vidro tem como composição os seguintes componentes: 

72% sílica; 0,7% alumina, 9% cálcio, 4% magnésio, 14% sódio e 0,3% potássio;  
______________________________________________________________________

______________________  
 
Processo de fabricação para vidros duplos:  

 
Os vidros duplos/triplos são produtos através da junção de uma ou mais 

camadas de vidros temperados intercalados com câmara de ar (espaçador de alumínio). 

Este conjunto é garantido pela dupla selagem: a primeira, para não haver troca gasosa; a 

segunda, para garantir a estabilidade do visor.  
 
Internamente ao perfil de alumínio, há um hidrossecante (sílica), o qual garante a 

completa ausência de vapor d água, impedindo seu embaçamento. Na câmara de ar é 
injetado gás argônio, com a função de expulsar os gases condensáveis e aumentar o 
isolamento térmico. Este sistema faz com que os visores duplos/triplos sejam 
classificados como ótimo isolante térmico e acústico.   

 
1. Quando utilizar o visor aquecido?   

 
Em vidros onde a temperatura interna maior que 0° C e considerando as 

condições de ambiente normais, não há necessidade de se usar aquecimento no pacote. 
Já nos casos onde a temperatura interna seja inferior a 0° C usa-se aquecer o vidro low-
E para compensar a diferença de temperatura.  

 
O ideal é que o vidro externo ( aquecido) fique o mais próximo possível da 

temperatura ambiente, sempre acima da temperatura de orvalho, evitando assim a 
condensação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________
________________  
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Observações:  

 
1. Nos visores aquecidos tem dois fios de entrada de energia para o vidro, os 

quais formam um curto na camada condutiva aquecendo o mesmo. NÃO EXISTE 

POLARIDADE e a tensão de entrada deve ser especificada pelo cliente antes da fabricação 

do pacote.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
       2. Em virtude de o visor aquecido possuir um componente eletrônico para 
controle de tensão, é importante que o mesmo seja ligado em uma rede limpa, ou seja, uma rede 
isolada de equipamentos como CLP´s, Inversores de freqüência e demais equipamentos que 
possam gerar harmônica na rede.  

 
 


