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Embora o termo “fabricação” seja uma palavra simples,
seu significado é profundo. A maioria das "coisas"
existentes neste mundo foram criadas pelas mãos do
homem e sustentam a nossa vida cotidiana. Acredito que a
essência da fabricação está na obstinação de quem fabrica.
A fabricação inicia-se a partir da ideia de um produto
que seria útil ao mundo ou que proporcionaria felicidade
às pessoas. Então, criamos o projeto, selecionamos os
materiais, escolhemos os métodos e procedimentos de
fabricação. Em cada uma das etapas deste processo,
acumulamos a obstinação dos profissionais. Assim, a
fabricação avança rumo à conclusão.
Os produtos que nascem da obstinação certamente
apresentam um brilho especial, exibindo características
valorizadas pelo mercado, por exemplo, a beleza visual em
cores e formas, ou a funcionalidade como desempenho
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29-30

WA (Japão)

Apresentando o espírito do Japão
Espadas japonesas (Katana)
e qualidade do produto. Alguns produtos são altamente
apreciados pelo consumidor em geral, enquanto outros são
reconhecidos apenas por grupos específicos de pessoas.
E quanto ao mundo das ferramentas? A ferramenta é um
item consumível. Quando apresenta um alto desempenho
e preço razoável, é considerada uma boa ferramenta.
Poucos dão prioridade à beleza na aparência de uma
ferramenta. No entanto, a ferramenta é um produto que
acumula a obstinação das pessoas que se dedicaram
em cada etapa desde o seu desenvolvimento, fabricação,
prestação de serviços, vendas até a utilização. O usuário,
em especial, emprega esta ferramenta que concentra todas
as obstinações e ainda acrescenta a sua própria obstinação
para fabricar um novo produto.
Espero que o nosso "Estúdio de Manufatura" se torne um
lugar onde reunimos as obstinações de todas as pessoas.

MENSAGEM

Nosso objetivo é conduzir nossos clientes ao sucesso
Lançada em abril de 2015, a revista
"Seu Estúdio Global de Manufatura"
chegou à quarta edição. Nesta edição,
focamos a essência da manufatura
japonesa vista novamente pelo lado
de dentro. Para isso, apresentamos o
depoimento de diversos especialistas.
Não há dúvida de que entre eles há um
sentimento em comum: um forte desejo
de ganhar o mundo com a qualidade
japonesa. Usamos o termo "Japan
quality" (qualidade do Japão) de forma
corriqueira. No entanto, recentemente
tenho tomado consciência de que este
conceito envolve tecnologias muito mais
avançadas do que imaginamos.
A indústria japonesa, acostumada aos
olhares criteriosos de consumidores
exigentes, somado ao seu espírito
obstinado em busca da excelência,
acabou desenvolvendo produtos
com uma qualidade tão superior que
outros países não podem alcançar
com tanta facilidade. O nosso objetivo
é continuar fornecendo produtos de
alto valor agregado, ouvindo a voz
do cliente, ao mesmo tempo em que
valorizamos a qualidade japonesa para

atender as necessidades cada vez mais
diversificadas de clientes no mundo todo.
Além disso, nós também priorizamos a
qualidade dos serviços como um aspecto
importante dos nossos produtos. Neste
caso, os serviços abrangem fatores
como a entrega dos produtos no prazo
estipulado, o fornecimento a preços
razoáveis e a resposta adequada às
necessidades do cliente, sobretudo, o
nosso forte desejo de nos tornarmos
"uma empresa na qual o cliente possa
confiar quando precisa de ajuda".
Escolhemos o título desta revista, "Seu
Estúdio Global de Manufatura", como
uma declaração do compromisso da
Mitsubishi Materials Corporation em
fornecer serviços como um "estúdio de
ferramentas abrangente para clientes
no mundo todo". Não apenas como um
fabricante de ferramentas, mas como
profissionais de manufatura, queremos
enfrentar com determinação os diversos
problemas de cada cliente e conduzi-los
ao caminho do sucesso. Nós elaboramos
propostas para solução de problemas,
mas também queremos ouvir ideias e
sugestões dos clientes.

A Mitsubishi Materials Corporation
busca um modelo de negócios que
permite a criação de novos produtos
e tecnologias em estreita colaboração
com o cliente, definindo em conjunto as
estratégias para solucionar problemas
com agilidade, compartilhando as
surpresas e o entusiasmo à medida
que avançamos rumo ao futuro.
Continuaremos promovendo grandes
mudanças. Aguardem!
Toshiyuki Taniuchi
Gerente geral
Divisão de Garantia da Qualidade
Advanced Materials & Tools Company
Mitsubishi Materials Corporation
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O desafio
do Japão

"Projeto Shitamachi Bobsleigh Network"
O "bobsled" (ou "bobsleigh") é um esporte de inverno que alcança velocidades
de até 140 km/h, sendo conhecido como a "Fórmula 1 sobre o gelo". Neste
esporte, além da habilidade dos atletas, o desempenho dos trenós é um fator
determinante para vencer a competição. Grandes empresas em engenharia
automobilística atuam no desenvolvimento de trenós, apostando no prestígio
dos seus respectivos países de origem, como a Ferrari na Itália, a BMW
na Alemanha e a McLaren na Inglaterra. Neste cenário extremamente
competitivo, pequenos fabricantes localizados no coração de Tóquio
se uniram para entrar nesta briga. Combinando suas tecnologias
de ponta, mergulharam na fabricação de bobsleds de classe
mundial através do "Projeto Shitamachi Bobsleigh Network".
Nesta matéria, contamos a história deste time, enquanto
exploramos a essência da fabricação japonesa.

Cooperação de
Koji Okuda e
Makiko Uchida da
Organização de
Promoção Industrial
do bairro de Ota.

O rápido declínio das pequenas fábricas
"Sua fabricação é a melhor!", disse o presidente da
Federação de Bobsled da Jamaica, Chris Stokes, que
chegou a Nagano para testar o bobsled projetado e
produzido por um grupo de pequenos fabricantes de
Tóquio. Ao testá-lo, imediatamente decidiu adotá-lo
para a equipe jamaicana. A estabilidade do trenó, a
alta precisão de usinagem das peças e a capacidade
de resposta dos membros do projeto para atender às
necessidades dos atletas foram os pontos decisivos
na escolha.
A equipe jamaicana de bobsled estreou nos Jogos
Olímpicos de Inverno de 1988 em Calgary, no
Canadá. Foi a primeira vez que uma nação caribenha
participou do principal evento esportivo de inverno. O
episódio tornou-se mundialmente famoso, inclusive
com o filme "Cool Runnings" ("Jamaica abaixo de
zero", no Brasil) que narra a trajetória da equipe
jamaicana nos Jogos Olímpicos de Inverno.
A combinação entre a proeza física da equipe
jamaicana e a qualidade da fabricação japonesa
marcou o início de uma nova história nos Jogos
Olímpicos de Inverno de 2018 em PyeongChang,
na Coreia do Sul. Porém, o caminho era cheio de
percalços e muitos obstáculos foram superados até
chegar neste ponto.
Existem muitas fábricas pequenas que atuam no
processamento com máquinas e usinagem de metais
em Ota, um dos bairros especiais de Tóquio. Cerca
de 90% destas fábricas são empresas de pequeno

3

YOUR GLOBAL CRAFTSMAN STUDIO

e médio porte, com menos de 19 funcionários. No
entanto, estas fábricas realizam processamento
de última geração com as técnicas mais avançadas
para produzir peças de alta precisão, como as peças
usadas na sonda espacial japonesa Hayabusa.
No bairro de Ota, havia um grande número de
fábricas que chegou a aproximadamente 9 mil
empresas no auge, em 1983. Mas este número foi
reduzido para cerca de 3.500 atualmente, devido à
transferência da produção das grandes empresas
para outros países, somado ao envelhecimento
e aposentadoria dos proprietários das pequenas
fábricas fundadas nos anos 60 e 70.
A produção em massa a baixo custo não é uma
característica das fábricas de pequena escala,
mas elas se destacam pela produção de protótipos
complexos em pequenos lotes e prazos de entrega
reduzidos. Elas tinham confiança na sua capacidade
tecnológica. O desafio era divulgá-la ao mundo.
Junichi Hosogai, presidente da Material Co., Ltd.,
pensou que as Olimpíadas seriam um ótimo meio
de divulgação e posteriormente tornou-se a figurachave no "Projeto Shitamachi Bobsleigh Network".
Na mesma época, Satoshi Kosugi, membro da
Organização de Promoção Industrial de Ota, teve
a ideia de explorar a possibilidade de um trabalho
conjunto entre as pequenas fábricas no bairro de
Ota para fabricar bobsleds de alta qualidade para
os Jogos Olímpicos. Enquanto pesquisava, Kosugi

descobriu que faltava financiamento para a equipe
japonesa de bobsled, obrigando muitos atletas a
usarem antigos trenós de fabricação estrangeira.
Também percebeu que os bobsleds têm muito mais
peças do que outros equipamentos usados em
eventos olímpicos, sendo a maioria peças metálicas.
Assim, este seria um empreendimento perfeito
para as pequenas fábricas de Ota. A ideia de Kosugi
foi bem recebida pela administração do bairro,
que até concedeu um prêmio pela proposta, mas
entendeu que este era um projeto que não poderia
ser conduzido pela administração local. Então, a
proposta foi encaminhada ao Sr. Hosogai, dono de
uma das fábricas de Ota. Hosogai compartilhava
a mesma sensação de necessidade de divulgar
as tecnologias locais e decidiu assumir todas as
despesas, caso nenhuma outra empresa aceitasse a
proposta. Então, em dezembro de 2011, iniciou-se o
"Projeto Shitamachi Bobsleigh Network" envolvendo
muitos colaboradores, dentre eles um ex-atleta
de bobsled residente no bairro, um fabricante de
motores de corrida e um professor universitário.
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BOBSLED DO SHITAMACHI

"Nakama mawashi": Laços que unem as pequenas fábricas
Diz-se que "se jogar através da janela de uma
pequena fábrica no bairro de Ota, um avião de
papel contendo um desenho, no dia seguinte terá
um produto completo". Isso seria possível devido
à cultura do "nakama mawashi", que literalmente
significa "passar para os amigos". Devido à
proximidade que existe entre as pequenas fábricas
do bairro, é fácil pedir ajuda uns aos outros para
concluir um produto.
Hosogai sentiu que o "nakama mawashi" seria
uma grande vantagem para este projeto. Assim,
ele apresentou a proposta aos seus amigos com
muito entusiasmo, estimulando o interesse no
projeto. Ele conseguiu um bobsled emprestado
da Universidade de Sendai. Era a primeira vez que
ele e seus colegas viam de perto um bobsled. Eles
aproveitaram a oportunidade para desmontálo peça por peça e estudar cada uma delas
detalhadamente. Eles também leram atentamente
os regulamentos da Federação Internacional de
Bobsleigh e Skeleton antes de criar o projeto do
Bobsled do Shitamachi, que foi construído com 150
peças.
Finalmente, Hosogai convidou as fábricas do bairro
de Ota para apresentar-lhes o projeto e pedir sua
cooperação. Cerca de 30 empresas participaram

Estrutura do bobsled

Freio

Carenagem (fabricado em PRFC - plástico
reforçado com fibra de carbono)
Projetada através da análise computadorizada
para reduzir a resistência do ar.
Chassi
(fabricado em aço)

Transportador
Direção
Corredor (fabricado em aço inoxidável)
Esta é a parte da lâmina que entra em contato com o gelo.
É uma peça importante, determinante sobre a velocidade e
o desempenho de controle.

Para-choque

Eixo (um eixo é usado na frente e outro atrás)

da reunião e Hosogai propôs algo muito simples.
Ele colocou todos os desenhos de peças sobre
a mesa e pediu para que cada um escolhesse
as peças que poderiam ou gostariam de fazer.
Havia apenas duas condições: o projeto não tinha
financiamento para cobrir seus custos e eles
teriam apenas 12 dias para concluir o trabalho.
A sala ficou agitada. Mas assim que Hosogai
terminou a apresentação, um a um, os fabricantes
se manifestaram: "Vamos cuidar da carenagem.",

disse um. "Vamos trabalhar com este eixo", disse
outro. No final, não restava nenhum projeto sobre
a mesa. No dia seguinte, Hosogai já recebeu
algumas peças. Após 10 dias, todas as peças
estavam prontas. Graças à cooperação, as peças
se encaixaram perfeitamente já na primeira
montagem, permitindo que o Shitamachi One
fosse concluído em apenas um mês e meio.

O desempenho do Shitamachi One é colocado à prova
O teste do Shitamachi One foi realizado por atletas
de bobsled que ganharam duas vezes consecutivas
o Campeonato Nacional Japonês. Eles estavam
receosos em testar o novo trenó, mas quando
sentiram o comprometimento dos profissionais
de manufatura, eles ficaram mais tranquilos e a
confiança no trenó aumentou. No primeiro teste,
eles superaram o tempo marcado pelo primeiro
colocado no ano anterior. Segundo os atletas, o
Shitamachi One era muito mais fácil de guiar do
que os trenós estrangeiros. Hosogai disse-lhes
que ficaria feliz em fazer os ajustes necessários,

se estivessem interessados em usar o Bobsled
do Shitamachi no Campeonato Nacional Japonês,
que estava programado para ocorrer em 10 dias.
"Sim!", foi a resposta imediata. Enquanto faziam
os ajustes do bobsled às pressas para concluir até
o campeonato, Hosogai descobriu que precisava
de algumas peças adicionais. Eles estavam perto
do prazo final e só havia mais um dia. Cada fábrica
cuidava de uma parte do processo, desde as
compras de material até a soldagem. Apesar da
pressão, os profissionais conseguiram terminar
à meia-noite e as novas peças foram enviadas ao

local do campeonato no primeiro trem bala. Neste
dia, o Bobsled do Shitamachi estreou em um
campeonato oficial.
Comparado ao trenó testado 10 dias antes,
o novo bobsled melhorou o tempo em mais
de um segundo. O Bobsled do Shitamachi
conquistou o primeiro lugar já na sua estreia em
uma competição. Com a vitória, o Bobsled do
Shitamachi e os profissionais de Ota tornaram-se
o centro das atenções.

Rumo à realização de um sonho
O desenvolvimento do Bobsled do Shitamachi
avançou para uma quinta versão. No entanto,
a Federação Japonesa de Bobsleigh, Luge e
Skeleton não o adotou para as Olimpíadas de
Inverno de Sochi, na Rússia, devido à falta de
tempo para testes. Também para as Olimpíadas
de PyeongChang, o treinador recém-contratado
decidiu adotar um bobsled alemão.
Ainda assim, os fabricantes do Bobsled do
Shitamachi se recusaram a desistir e ofereceram
seu bobsled para três equipes estrangeiras. A
primeira a responder foi a Jamaica. Então, o
"Projeto Shitamachi Bobsleigh Network" levou a
equipe jamaicana ao Japão para um teste. Após o
teste, imediatamente decidiram adotar o Bobsled
do Shitamachi.

Reportagem
especial

Com isso, os profissionais de manufatura iniciaram
o desenvolvimento de um novo modelo para a
equipe jamaicana. O chassi foi todo usinado a partir
de uma peça inteiriça para aumentar a precisão.
Em outubro de 2016, nascia o trenó cujo corpo
alcançou o menor nível de resistência ao ar na
história. O que começou como um sonho tornouse uma realidade bem-sucedida. Este sucesso
foi possível porque as pequenas fábricas de Ota
compartilhavam o mesmo sonho e criaram um
forte vínculo entre elas. O espírito e as técnicas dos
profissionais de Ota foram divulgados para todos
os cantos do mundo. Agora as pequenas fábricas,
mesmo com poucos funcionários, trabalham
unidas para competir com grandes fabricantes,
como Ferrari e BMW. O desafio continua.

O desafio do Japão

"Projeto Shitamachi Bobsleigh Network"
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BOBSLED DO SHITAMACHI

Entrevista com os integrantes do projeto!
O futuro do Bobsled do Shitamachi e das pequenas fábricas

Cultivando uma nova geração de
profissionais de manufatura que
prosperam na concorrência global
Junichi Hosogai, presidente da Material Co., Ltd
- Conte-nos um pouco sobre a Material Co., Ltd.
Hosogai: Antes de fundar a Material Co., eu
trabalhava no setor comercial de uma pequena
empresa que fornecia materiais para pequenas
fábricas. Quando eu visitei uma empresa de
usinagem, uma pergunta veio à minha cabeça: "um
material que eu vendi por 100 ienes, quanto custaria
depois de ser usinado?".
Quando eu finalmente perguntei, fiquei surpreso
ao saber que este produto poderia ser vendido por
100 mil ienes. Eu fiquei chocado ao perceber que
nós trabalhávamos duro para vender um material
a 100 ienes e obter um lucro de 8 ienes, enquanto
poderíamos adicionar 100 mil ienes de valor
agregado sobre este material. Imediatamente eu
fiz uma proposta ao meu chefe: eu estava disposto
a aprender as técnicas de usinagem para que
pudéssemos entrar neste ramo. Mas ele rejeitou a
minha proposta, pois achava que não era uma boa
ideia um fornecedor de material se envolver com
usinagem.
Mas eu não podia desistir. Então, finalmente decidi
começar um novo negócio que venderia valor
agregado. Em 1992, aos 26 anos, fundei a Material
Co., Ltd.
- Com o foco no desenvolvimento de recursos
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humanos, a Material Co., Ltd. têm formado
profissionais com certificação técnica de alto nível,
correto?
Hosogai: Atualmente emprego 11 operadores e
tenho orgulho de dizer que 9 deles adquiriram
certificação técnica. Na época de estudante, se
tivéssemos dificuldades na escola, podíamos
compensar com aulas de reforço, mas isso não é
possível quando se trabalha numa empresa. Para
um funcionário, o conteúdo a ser estudado é até
maior do que para um estudante, mas ele não
dispõe de tempo e nem dinheiro para estudar fora
após o trabalho. Por isso, muitas pessoas, embora
tenham talento, por não conseguir acompanhar
o ambiente de trabalho, acabam saindo da
empresa antes mesmo de explorarem todo o seu
potencial. Casos assim ocorrem corriqueiramente
na indústria. Então, eu decidi abrir um "reforço
escolar" dentro da empresa. Com o intuito de ter
na equipe, profissionais com o mais alto grau de
certificação técnica, conseguimos um instrutor
para nos ensinar às sextas-feiras. Os funcionários
percebem a possibilidade de tirar as dúvidas sem
hesitação e naturalmente passam a buscar o seu
próprio aprimoramento. Valorizar a qualificação e
as habilidades dos funcionários é imprescindível
para mantê-los motivados. Quando recebem a

A "Material Co., Ltd." é uma empresa cujo
processo de fabricação abrange desde a seleção
de materiais até a venda de peças processadas.
Nós entrevistamos Junichi Hosogai, presidente
da "Material Co., Ltd." e líder do "Projeto
Shitamachi Bobsleigh Network", sobre o projeto
e seus pensamentos sobre a fabricação japonesa.

certificação, eles se sentem mais confiantes e
orgulhosos, além de conquistar a admiração dos
colegas de trabalho e o reconhecimento dos clientes
pelas suas habilidades técnicas.
- Qual a sua opinião sobre a fabricação japonesa e
a competitividade internacional?
Hosogai: Os grandes fabricantes, por exemplo,
contam com recursos humanos abundantes e
tendem a atribuir funções específicas para cada
departamento. Neste caso, o responsável por
compras é um especialista na função, mas pode não
saber muito sobre usinagem. Porém, há situações
em que o comprador precisa conhecer os aspectos
técnicos do produto que está comprando, além de
analisar os preços e prazos de entrega. Por isso,
eu acredito que os grandes fabricantes precisam
construir relações de cooperação com as empresas
de médio e pequeno porte, já que elas estão mais
familiarizadas com a usinagem. Por outro lado,
as fábricas pequenas não devem se envolver em
guerras de preços, mas precisam aperfeiçoar
continuamente as suas técnicas especializadas
e divulgar de forma proativa suas habilidades
em usinagem com alto valor agregado. Quando
eu fundei a empresa, não tínhamos uma área
de especialização, mas eu estava determinado a
transformar todos os trabalhos desenvolvidos em
uma especialidade da nossa empresa.
Eu acredito que quando temos um forte desejo ou
um propósito claro sobre o tipo de negócios que
queremos desenvolver e os clientes que queremos
cativar, temos a perseverança para alcançar nossas
metas.
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- Qual foi o papel desempenhado pelo "nakama
mawashi" do bairro de Ota sobre o "Projeto
Shitamachi Bobsleigh Network"?
Hosogai: Com uma visão geral sobre as pequenas
fábricas da região, é difícil encontrarmos uma
empresa que seja capaz de lidar com todo o
processo de fabricação. Por outro lado, há muitas
empresas especializadas nas respectivas áreas
com técnicas exclusivas, por exemplo, técnicas
de revestimento especiais, técnicas de usinagem
avançada ou técnicas de conformação de chapas
metálicas; cada uma explorando a sua superioridade
nos respectivos nichos de mercado. Se uma
única empresa tentasse dominar todas estas
tecnologias, suas despesas aumentariam tanto
que seria incompatível com o custo que os clientes
tanto enfatizam. Afinal, ninguém comprará um
produto excessivamente caro, por mais útil, mais
conveniente ou por maior que seja o seu conteúdo
tecnológico.
Entretanto, através do "nakama mawashi", essas
pequenas fábricas podem compartilhar suas
habilidades nas respectivas áreas de domínio,
reforçando a competitividade em relação aos preços
oferecidos por grandes fabricantes. Acredito que
esta cooperação seja a força das pequenas fábricas
de Ota.
- No processamento de peças para bobsleds,
como você acha que as pequenas fábricas aplicam
plenamente as suas capacidades?
Hosogai: Quando precisamos fazer alterações,
mesmo expressando de modo abstrato o que
precisa ser feito, os profissionais das pequenas
fábricas conseguem compreender e imediatamente
converter abstrações em números. Acredito que
esta capacidade de quantificar as abstrações e a
agilidade para fazer os ajustes finos manualmente
são vantagens exclusivas destes habilidosos

profissionais. E estas qualidades são essenciais
para o aperfeiçoamento dos bobsleds. Os atletas
não são engenheiros e não podem dar instruções
de melhoria através de números. Então, com base
em comentários subjetivos como "Sinto que está
um pouco leve" ou "Poderia responder com mais
agilidade", os profissionais de manufatura precisam,
por exemplo, identificar quais são os pontos de
ajuste, quanto deve ser o valor de ajuste, estimar
em valores numéricos as percepções dos atletas.
Portanto, os profissionais de manufatura precisam
se apoiar na sensibilidade dos atletas de alto nível
e ter a agilidade para tomar decisões rápidas com
base nas conversas com eles.
- A estrutura do Bobsled do Schitamachi evoluiu.
Conte-nos sobre a versão mais recente.
Hosogai: Na fabricação do novo bobsled, tentamos
reduzir ao máximo o número de peças soldadas. A
razão para isso é que a junção de peças metálicas
através da soldagem sempre causa contração,
resultando em pequenas deformações. Para evitálas, tentamos obter uma peça completa através da
usinagem de um único bloco sempre que possível.
Mas quando a junção de peças era inevitável,
pensamos que seria melhor usarmos apenas o
método de "encaixe" mecânico das peças. Seguindo
esta linha de raciocínio, temos o caso de uma peça
que conseguimos produzir inteiramente através da
usinagem, substituindo 8 peças que eram soldadas
no modelo anterior.
- O Bobsled do Shitamachi não foi adotado pela
equipe japonesa. Qual foi a sua motivação para
continuar trabalhando no projeto?
Hosogai: Iniciamos este projeto com o objetivo
de mostrar ao mundo a capacidade das nossas
pequenas fábricas de Ota. Desistir só porque
a equipe japonesa não adotou o nosso modelo
significa admitir que realmente não somos capazes.

Reportagem
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Mas isso eu não queria de jeito nenhum! Se
desistirmos, tudo aquilo que conquistamos acaba
naquele momento, mas se continuarmos até vencer,
nunca vamos perder, certo? (risos) Eu acredito que
quando persistimos, apesar dos desafios, muitas
novas oportunidades surgirão.
- Quais são as suas expectativas futuras?
Hosogai: Ota se desenvolveu como um centro de
produção e acredito que seja capaz de oferecer
soluções para os mercados globais. Aqui temos
muitos colegas e espero que Ota seja um lugar
ainda melhor para nossos filhos quando adultos.
Em outras palavras, imagino todo o bairro de Ota
funcionando como se fosse uma única empresa.
Além disso, gostaria de continuar contribuindo para
a revitalização da região e desenvolver parcerias
com outras regiões em todo o país. Como japonês,
sei exatamente quais são os pontos fortes do Japão.
Se persistirmos em busca da fabricação avançada
e melhores qualidades, podemos expandir cada vez
mais os produtos japoneses, tão apreciados em todo
o mundo.
- Por fim, o que significa ser um profissional de
manufatura?
Hosogai: Um profissional de manufatura é uma
pessoa determinada. Quando decide fazer algo,
segue até o fim. Acho que este espírito é o mesmo
desde antigamente. Mas hoje, novos conceitos
como AI (inteligência artificial), Indústria 4.0 e IoT
(internet das coisas) vêm pressionando cada vez
mais. Com isso, sinto que além das habilidades
técnicas, as habilidades gerenciais serão cruciais
para este profissional. Por isso, quero tornar Ota um
ambiente adequado para cultivar uma "nova geração
de profissionais", que combina a determinação
de antigamente e as habilidades gerenciais para
responder com flexibilidade às mudanças dos
tempos.

O desafio do Japão

"Projeto Shitamachi Bobsleigh Network"
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BOBSLED DO SHITAMACHI

Entrevista com os integrantes do projeto!
O futuro do Bobsled do Shitamachi e das pequenas fábricas

As pequenas fábricas retomam os
laços em busca de um sonho em
comum
Kotaro Kurosaka, presidente da Sanyo Kikai Seisakusho
- Quais são as especialidades da sua empresa?
Kurosaka: Somos bons na usinagem de peças
como tubos de espessura pequena e chapas finas,
que estão sujeitas à deformação já durante a
fixação na máquina-ferramenta. Neste segmento,
dominamos a usinagem de peças extremamente
finas e materiais de baixa dureza, como o alumínio.
A aplicação de força excessiva sobre estas peças
pode causar grandes deformações. Portanto, para
obter acabamento com as dimensões desejadas,
temos que estabelecer todas as configurações
adequadamente, como a seleção de ferramentas,
tipo de adaptador e parâmetros de corte.
- Qual seria a força da fabricação japonesa?
Kurosaka: Eu diria que a fabricação japonesa é
muito atenciosa, pois existe uma preocupação com
o próximo, ou seja, os fabricantes japoneses levam
em consideração a forma como o seu produto
será usado pelo cliente, ou quando o produto exige
etapas adicionais de processamento, eles buscam
as melhores condições para fornecê-lo ao cliente.
Por exemplo, quando fabricamos uma peça que
será combinada às peças de outros fabricantes em
etapas subsequentes, analisamos fatores como:
dentro da margem de tolerância do projeto, qual
seria o valor alvo mais efetivo? Devemos buscar
as tolerâncias maiores ou menores? Como são os
processos dos demais fornecedores? Quais seriam
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as condições ideais para a montagem do produto
final? Acredito que este tipo de consideração com o
próximo é um ponto forte exclusivo dos japoneses.
- Essa consideração com os outros ficou
evidente na usinagem de peças para o Bobsled
do Shitamachi, sendo a essência do "nakama
mawashi". Qual é a sua visão sobre essa cultura
"nakama mawashi"?
Kurosaka: Meu avô abriu uma pequena fábrica
em Ota em 1948. Quando ele começou, havia
muitas fábricas na região. Atualmente o número
de pequenas fábricas caiu drasticamente devido à
falta de sucessores, além do ambiente de negócios
em declínio e a mudança das fábricas para o
exterior acompanhando a expansão internacional
dos grandes fabricantes. Hoje muitos prédios
residenciais novos estão sendo construídos
em áreas que antes abrigavam as fábricas e
inevitavelmente isso acabou enfraquecendo
o relacionamento entre as fábricas. Antes do
"Projeto Shitamachi Bobsleigh Network", eu já
tinha alguns fornecedores importantes no bairro,
mas conhecia poucas pessoas que trabalham
nas fábricas de Ota. Ao participar do projeto, esta
situação mudou significativamente. Fiz muitas
descobertas, por exemplo, sobre empresas que
eu conhecia apenas pelo nome, mas de fato eu
não fazia ideia do que elas produziam. Ou então,

Há 68 anos no mercado, a "Sanyo Kikai Seisakusho"
produz principalmente peças para compressor
de ar. Com 15 tornos e 4 centros de usinagem, a
empresa conquistou a confiança com a tecnologia
de usinagem de peças de alta precisão. Kotaro
Kurosaka, presidente da terceira geração, trabalha
lado a lado com seus funcionários buscando a
usinagem de alto valor agregado.

sobre pessoas que tinham fama pelas habilidades
mas também pelo temperamento difícil, mas ao
conhecê-las pessoalmente eu descobri que eram
pessoas ótimas. Depois de nos conhecermos,
passamos a ter um relacionamento mais próximo
entre as fábricas e assim entramos gradualmente
no círculo do "nakama mawashi" que existia no
tempo do meu avô. Como nós trabalhamos na
fabricação, conseguimos perceber o que o outro
está pensando, mesmo que não seja falado sobre
todos os detalhes.
Justamente com base neste entendimento mútuo,
nós conseguimos compartilhar o entusiasmo na
manufatura, o orgulho profissional e a confiança
para cooperar uns com os outros.
- Qual foi a experiência mais marcante no
"Projeto Shitamachi Bobsleigh Network"?
Kurosaka: Havia uma peça que precisava
ser usinada em um centro de usinagem de 5
eixos. Um dos parceiros do projeto pediu para
que nós cuidássemos desta peça, já que nós
tínhamos a máquina para isso. O problema é
que nós usávamos a máquina para usinagem
multifacetada, mas não para usinagem de 5 eixos,
e nós realmente não sabíamos como usá-la
corretamente. Então, eu procurei alguém em Ota
que pudesse nos substituir. Por sorte, encontrei
uma fábrica que trabalhava regularmente com
um centro de usinagem de 5 eixos. Porém, o
dono desta fábrica trabalhava sozinho e estava
muito ocupado e, por isso, não podia aceitar este
trabalho. Em compensação, ele se propôs a nos
ensinar e desenvolver o programa de usinagem.

DE OLHO NO MERCADO

Para a fabricação das peças do Bobsled do Shitamachi, foi usada a "fresa de topo com raio de diâmetro pequeno" na usinagem de superfícies curvas e a "fresa de topo
para desbaste" nas operações de desbaste, ambas produzidas pela Mitsubishi Materials.

Depois de conversar por telefone sobre alguns
pontos importantes, ele logo criou um programa
para a nossa máquina. Detalhe: até então, nunca
havíamos realizado qualquer tipo de operação com
esta empresa. (risos) Então, uma empresa com a
qual não tínhamos qualquer tipo de relacionamento
nos forneceu apenas o programa da máquina, nós
não sabíamos bem o que fazer e eu estava receoso.
Ainda assim, confiamos no programa e apertamos
o botão. Para a nossa surpresa, a usinagem foi
realizada perfeitamente.
- Você notou alguma mudança na sua empresa
desde que o "Projeto Shitamachi Bobsleigh
Network" começou?
Kurosaka: A forma como recebemos os pedidos
tem mudado. Até então, não conhecíamos as
especialidades das fábricas de Ota. Por isso, eu
não fazia ideia de que tipo de serviço poderíamos
solicitar para cada uma delas. Mas isso mudou
quando entramos no "Projeto Shitamachi Bobsleigh
Network". Quando a carga de trabalho fica pesada
demais ou o prazo de entrega é muito apertado
para uma única fábrica, terceirizamos algumas
etapas para empresas que são especializadas em
determinados processos. Este tipo de situação tem
ocorrido naturalmente, criando uma corrente que
beneficia as fábricas de Ota como um todo. Além
disso, os clientes de outras regiões passaram a
reconhecer as habilidades técnicas das fábricas
de Ota pelo fato de termos construído o Bobsled
do Shitamachi. Mas a maior mudança foi o grande

impulso na motivação dos funcionários. As
peças que produzimos no dia-a-dia são apenas
componentes de um produto final e as pessoas
em geral não têm familiaridade com estas peças.
Mas quem fabrica os bobsleds são empresas de
primeira linha, reconhecidas no mundo todo. E
nós estamos fabricando produtos à altura destes
fortes concorrentes internacionais. Se o Bobsled
do Shitamachi tiver um bom desempenho nas
Olimpíadas, o orgulho pelo nosso trabalho será
ainda maior, afinal nós produzimos as peças deste
bobsled. E teremos cumprido o nosso objetivo de
mostrar ao mundo as habilidades das fábricas de
Ota.
- Quais foram as dificuldades na fabricação das
peças do Bobsled do Shitamachi?
Kurosaka: Fabricar a estrutura interna do bobsled
inteiramente através da usinagem de um bloco
foi muito difícil. Nós usamos um bloco de aço
AISI 1045 e o núcleo desta estrutura precisava
ser removido para reduzir o peso. Esta operação
requer o uso do CAM para criar o programa. Mas
mesmo quando o programa funcionava bem na
simulação de CAM, durante a usinagem efetiva,
ocorriam desvios e deformações, prejudicando
a qualidade da superfície usinada. Além disso, a
redução de peso é um ponto chave para o bobsled.
Mas não basta simplesmente reduzir o peso, pois
o peso do atleta que se senta na frente do bobsled
é diferente de quem se senta atrás. Então, criamos
um dispositivo para medir o balanceamento do
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corpo todo e medimos cada peça. Os trenós em
geral têm muitas peças soldadas, mas o Bobsled
do Shitamachi é composto predominantemente
por peças usinadas, resultando em uma estrutura
suave e bela que surpreende os engenheiros
estrangeiros. De fato, não sabemos exatamente
o quanto as peças usinadas contribuem para o
desempenho do trenó. Mas se me perguntassem
"então por que insistir nisso?", eu responderia
que "se existe alguma chance, por menor que
seja, nós persistimos porque esta é a essência do
profissional de manufatura". (risos) Efetivamente,
os atletas que usaram o nosso bobsled afirmaram
que ele tem alta rigidez, sem causar vibrações
desnecessárias nas curvas.
- Esta é a última pergunta: O que é importante
para um profissional de manufatura?
Kurosaka: Os profissionais de manufatura devem
sempre fazer o seu melhor para transformar
sua sabedoria e técnica em originalidade e
engenhosidade. Nós fabricamos produtos
industriais, não artesanato artístico tradicional.
Em um mundo que muda tão rapidamente,
os profissionais qualificados precisam buscar
a inovação, ou então logo ficarão para trás. É
importante não se acomodar e avançar sempre.

O desafio do Japão
"Projeto Shitamachi Bobsleigh Network"
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Mestres da usinagem no Japão
evoluindo de forma própria
PARTE 1: Syousin Machinery Works Co., Ltd. (cidade de Kobe, prefeitura de Hyogo)

Aprimorando a inventividade, preparando-se para a era
das máquinas-ferramentas com inteligência artificial
Reprodução da delicada máscara "Noh" em um centro de usinagem de 5 eixos
A Syousin Machinery Works é uma empresa com
sólida experiência em usinagem, acumulada ao longo
de 50 anos desde que se instalou no "Kobe HighTech Park", um parque industrial com tecnologias
avançadas na cidade de Kobe. Seu fundador Shoichi
Mashima, um apreciador das inovações, foi um dos
pioneiros a adquirir um centro de usinagem de 5
eixos há cerca de 20 anos. Assim, ele tem investido
em máquinas de ponta e se empenhado na usinagem
de peças de alta precisão e alta qualidade. A empresa
atualmente fabrica diversos produtos, desde peças
de turbinas a gás para usinas de energia térmica
até componentes para motores de aeronaves e
submarinos.
Para divulgar a sua alta capacidade tecnológica,
desde 2010 a empresa fabrica, além dos itens
regulares, outros produtos que mostram o seu
exclusivo know-how em usinagem. Dentre estes
produtos estão os copos "tumbler" (copos altos) e

copos para cerveja em aço inoxidável produzidos
inteiramente por usinagem, além dos copos em estilo
Edo Kiriko (técnica de lapidação em vidro), taças
para vinho e a máscara "hannya" usada no teatro
Noh, sendo esta uma peça tradicional do artesanato
japonês. A máscara "hannya", fabricada com o
centro de usinagem de 5 eixos, é o ápice da expertise
tecnológica da empresa. "Durante uma viagem, vi
uma máscara 'hannya' esculpida em madeira numa
loja de souvenirs e pensei em reproduzir em uma
máquina de 5 eixos, esta delicada peça criada pelas
mãos de um artesão", conta Masanobu Mashima,
presidente da Syousin Machinery Works. No processo
de fabricação, um bloco de liga de alumínio de 180
mm × 180 mm × 300 mm foi desbastado e depois
usinado com uma fresa de topo para dar forma aos
chifres, às expressões faciais e outros detalhes como
as rugas, sem mudar a fixação da peça.
"Para realizar usinagem de alta precisão como nesta

operação, não basta ter uma máquina-ferramenta
de alto desempenho. É imprescindível a inventividade
do profissional de manufatura para selecionar as
ferramentas adequadas, planejar o processo de
usinagem e desenvolver dispositivos exclusivos,
assim como descreve a nossa filosofia corporativa:
'Manufatura rica em inventividade!'. Em 5 ou 10 anos,
máquinas-ferramentas com AI (inteligência artificial)
serão comuns. Estamos fabricando estes produtos
justamente para exercitar a nossa inventividade e
superar a capacidade da AI". A máscara "hannya"
obteve um alto reconhecimento, levando a Syousin
Machinery Works a ser selecionada como uma das
10 representantes japonesas no Machining Expert
Contest, um concurso de usinagem de 5 eixos
organizado pela Faculdade de Engenharia Mecânica e
pelo Centro de Pesquisas de Máquinas-Ferramentas
da Universidade de Hannover (Alemanha), em
cooperação com a DMG Mori Seiki.

Conversando com as máquinas-ferramentas
Com a redução contínua do tamanho e peso dos
produtos finais, a indústria de usinagem também
precisará produzir peças cada vez mais finas.
"Mesmo para as máquinas-ferramentas equipadas
com AI, usinar peças ultrafinas não é uma tarefa
fácil. Para aperfeiçoar nossas habilidades nesta
área, agora estamos reproduzindo um avião de
papel, fabricado em liga de alumínio com espessura
de apenas 0,2 mm. Primeiro usinamos uma chapa
de alumínio até chegar à espessura de 0,2 mm,
depois realizamos usinagem extrafina da superfície.
Mas a peça é extremamente fina e precisamos ser

muito cuidadosos e rápidos na usinagem para evitar
deformações e quebras.", diz o presidente Mashima.
Yusuke Konami, chefe do Departamento de
Produção, contou-nos sobre a dedicação do
profissional de manufatura: "Precisamos 'conversar
com a máquina' durante a usinagem, sobretudo
na usinagem extrafina. Os operadores tocam
uma parte da máquina para perceber os sons e a
vibração. Com base nestas sensações, fazem os
ajustes necessários como parâmetros de corte,
formatos dos dispositivos, métodos de fixação, etc."

Masanobu Mashima, presidente da Syousin Machinery Works Co., Ltd.
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Os produtos japoneses são reconhecidos pela sua alta
qualidade. Olhando para a história da indústria no Japão,
podemos encontrar inúmeras empresas pequenas e médias
que aperfeiçoaram suas tecnologias continuamente para
garantir a qualidade em meio a uma concorrência feroz.
Visitamos três empresas que, mesmo com um número
reduzido de funcionários, estabeleceram métodos de
fabricação exclusivos para sobreviver na indústria de
usinagem, com base no seu próprio ponto de vista sobre o
futuro da indústria de usinagem. Neste artigo, apresentamos
a sua dedicação e o seu entusiasmo na fabricação.

Yusuke Konami, chefe do Departamento de Produção,
Syousin Machinery Works Co., Ltd.

Peças produzidas a partir da inventividade exclusiva

PARTE 1 Syousin Machinery Works Co., Ltd.

(cidade de Kobe, prefeitura de Hyogo)
PARTE 2 Kirishima-Seiko Co., Ltd.
(cidade de Kirishima,
prefeitura de Kagoshima)
PARTE 3 Kitami Mold Steel Co., Ltd. (cidade
de Saitama, prefeitura de Saitama)

"Avião de papel" em alumínio com espessura de
apenas 0,2 mm

Profissionais qualificados visualizam o processo como um todo até a conclusão
"Ao ver um desenho ou um simples croqui, os
profissionais de manufatura qualificados são capazes
de perceber a intenção do projetista, visualizar todo o
processo de usinagem e selecionar o melhor método
para produzir a peça acabada com rapidez e eficiência.
Acredito que esta seja a força dos profissionais de
manufatura japoneses. Eles não se preocupam
apenas com as etapas do processo que lhe cabem,
mas pensam no processo como um todo e buscam
fazer o seu melhor dentro disso. Para criar este
avião de alumínio, eu apenas entreguei ao Konami
uma amostra de avião de papel que eu mesmo
fiz e o pessoal da manufatura concluiu o produto

através do trabalho em equipe. Eles não são ótimos
profissionais?", orgulha-se Mashima.
"Minhas técnicas ainda precisam ser aperfeiçoadas.
Meu sonho é chegar ao nível de habilidade de
um profissional de manufatura enviado por uma
das nossas empresas parceiras. Em um torno
convencional, ele usava uma única ferramenta que
ele mesmo havia afiado, realizando desde o desbaste
até o acabamento com uma velocidade e precisão
de usinagem tão alta que qualquer um que visse a
peça acabada pensaria ter sido usinada em um CNC.
Ele gerenciava todas as etapas do processo até o
acabamento e ainda inspecionava a qualidade das

peças. Acho que nunca serei capaz de fazer tudo o que
ele faz; mas tenho muito a aprender sobre o espírito
de perseverança de um profissional de manufatura.",
diz Konami.
Mashima acrescenta: "Estes profissionais têm a
sensibilidade na fabricação, desenvolvida pelo esforço
contínuo. Para desenvolver bons profissionais, a nossa
empresa oferece uma ferramenta de torneamento
soldada aos jovens recém-contratados. Eles afiam
a ferramenta, verificam a forma da aresta de corte
com a ponta dos dedos e exercitam as percepções do
avanço manual em um torno convencional, para que
possam desenvolver sua sensibilidade desde cedo".

Ferramentas de corte Mitsubishi Materials para materiais de difícil usinabilidade
A Syousin Machinery Works adotou as ferramentas
Mitsubishi Materials em torno do ano 2000, quando
foram lançadas as fresas de topo com revestimento
Impact Miracle. Suhara da Mitsubishi Materials
relembra o passado: "Naquela época, a Syousin
Machinery Works usava principalmente ferramentas
de fabricantes estrangeiros. Mas soubemos através

de um distribuidor que a Syousin estava à procura de
ferramentas de melhor qualidade. Então, visitamos a
empresa para apresentar nossos produtos. Quando
testaram os nossos produtos, todos ficaram surpresos
pela facilidade com que se usinava o aço inoxidável,
como se fosse um aço comum. Desde então, eles têm
usado principalmente as nossas ferramentas".

"As ferramentas Mitsubishi Materials têm excelentes
propriedades de corte, alta durabilidade e qualidade
estável. Não consigo imaginar a usinagem de
materiais de difícil usinabilidade como titânio, níquel,
Inconel e também as ligas resistentes ao calor usadas
em turbinas a gás, sem as ferramentas da Mitsubishi
Materials", conta Mashima.

Um multiplicador para melhorar o posicionamento das pequenas e médias empresas
Desde que entramos na era da globalização, há uma
pressão crescente sobre os fabricantes para reduzir
custos e se manterem competitivos. Com isso,
tem crescido o número de empresas do segmento
que se dispõem a cobrar preços mais baixos para
conseguir trabalhos, segundo Mashima.
"No nosso segmento da indústria, geralmente os
custos de pessoal e de máquina estão incluídos
na fórmula de cálculo dos custos de usinagem.
Mas despesas como aluguéis, energia elétrica,

gerenciamento da qualidade e logística, etc. não
são considerados no cálculo. Na nossa empresa,
elaboramos o orçamento incluindo todos os custos
reais. Alguns clientes dizem que nossos preços
estão mais altos do que nossos concorrentes,
mas quando explicamos claramente sobre a
fórmula de cálculo dos nossos custos, os clientes
nos compreendem. Portanto, é muito importante
desempenharmos o papel de 'multiplicadores',
propagando às empresas do segmento e aos

clientes, a necessidade de incluir todas as despesas
na fórmula de cálculo dos custos. Assim, podemos
elevar a posição das pequenas e médias empresas
no segmento de usinagem dentro da indústria
japonesa em geral. Além disso, quero me manter
focado e continuar desenvolvendo novas tecnologias
de usinagem para contribuir continuamente com o
progresso da indústria de usinagem japonesa.", diz
Mashima.

Foto à direita: (À direita) Takenobu Suhara, Escritório de Vendas de Akashi, Filial de Osaka,
Advanced Materials and Tools Company, Mitsubishi Materials Corporation
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PARTE 2: Kirishima-Seiko Co., Ltd. (cidade de Kirishima, prefeitura de Kagoshima)

Usinagem de formas supercomplexas
com um centro de usinagem de 3 eixos,
superando uma máquina de 5 eixos
"Método de corte em curva" para usinar peças complexas
Kirishima é a segunda maior cidade da prefeitura
de Kagoshima, localizada na região central da
prefeitura. Muitos fabricantes bem conhecidos se
estabeleceram nesta cidade, assim como as pequenas
e médias empresas com tecnologia avançada que se
espalharam nesta região.
O presidente da Kirishima Seiko, Tamotsu Nishishige,
trabalhava como gerente de fábrica de uma empresa
que usinava peças de alta precisão para comunicação
por fibra óptica e semicondutores, mas a empresa
faliu devido ao excessivo investimento em capital.
Posteriormente, com o apoio dos colegas de trabalho
que manifestaram a vontade de trabalhar junto com
ele, e o incentivo das empresas parceiras que estavam
dispostas a fornecer equipamentos gratuitamente,
Nishishige fundou a Kirishima-Seiko Co., Ltd. em
agosto de 2006, com apenas 5 funcionários e 5

máquinas.
"Somos bons na usinagem de peças de formas
complexas. Geralmente este tipo de operação
requer centros de usinagem de 5 eixos de
alto desempenho. Mas naquela época, eu não
tinha condições de investir em uma máquinaferramenta tão sofisticada. Então, aproveitamos
o centro de usinagem de 3 eixos que já
tínhamos. Nós 5 compartilhamos todo o nosso
conhecimento, desenvolvemos dispositivos
especiais e, depois de um ano, criamos o nosso
exclusivo "método de corte em curva", conta
Nishishige. Neste método exclusivo, mesmo as
formas complexas são usinadas em uma única
etapa, mantendo a mesma fixação, o que permite
reduzir significativamente o número de etapas do
processo. A usinagem em etapa única também

Tamotsu Nishishige, presidente da Kirishima Seiko Co., Ltd.

proporciona maior velocidade e precisão, possibilitando
a usinagem extrafina, além de aumentar a produtividade.
Devido a esta tecnologia, a Kirishima-Seiko foi certificada
pela prefeitura de Kagoshima como uma empresa de
gestão inovadora em 2008. Atualmente a empresa está
instalada em uma nova fábrica que foi construída no
mesmo local, com capacidade para operar 24 horas.

Produzindo um dado minúsculo de 0,2 mm³ e um quebra-cabeça de extrema precisão
O Centro de Apoio Industrial de Kagoshima
propôs à Kirishima Seiko a participar de uma
exposição em Tóquio. Era a oportunidade para a
empresa fabricar produtos que mostrassem a sua
tecnologia. "Eu pensei em explorar a usinagem
extrafina de formas complexas, utilizando o nosso
centro de usinagem de 3 eixos. Achei que seria
uma boa ideia expor produtos que atraíssem a
atenção das pessoas, causando um forte impacto.",
diz o gerente geral Masanobu Hotokeyama.
Assim, fabricaram diversos produtos como
correntes sem emenda, um pássaro dentro de
uma gaiola, moldura em forma piramidal com uma
corrente pendurada em seu interior, entre outros
itens, produzidos exclusivamente pelo processo
de usinagem em etapa única, sem nenhum
ponto de soldagem, nem montagem de peças ou
Peças milimétricas produzidas através de usinagem extrafina
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componentes. As piramides, em particular,
foram muito apreciadas, recebendo um
prêmio pela habilidade técnica na categoria
usinagem de protótipos e peças teste no
concurso Dream Contest, organizado por
um fabricante de máquinas-ferramentas.
As técnicas evoluíram gradualmente até que
chegaram a fabricar um dado minúsculo
de apenas 0,2 mm³. Os pontos deste dado
minúsculo em aço inoxidável, praticamente
invisível a olho nu, foram usinados com a
microbroca da Mitsubishi Materials. Este
microdado atraiu grande interesse dos
jornais locais e outros meios de comunicação.
Todos que visitaram a empresa na exposição
o u m e s m o n a f á b r i c a f i c a r a m m u i to
impressionados.

Recentemente, eles produziram um objeto semelhante
a um quebra-cabeça. A peça tem formato de um
caractere japonês "kanji" que se lê "takumi" (significa
mestre artesão). A peça "takumi" e a base onde
ela se encaixa foram produzidas em aço carbono,
usinadas com precisão ultrafina e folga de apenas
3µm. O encaixe é tão preciso que o caracter "takumi"
parece até desaparecer na base principal. A ideia
surgiu quando eles estavam assistindo TV e viram um
produto similar. O presidente Nishishige perguntou a
Hotokeyama, se eles poderiam produzir algo parecido
e Hotokeyama respondeu imediatamente: "Sim, é
claro!". "Eu estava cético, mas ele me trouxe um
produto acabado em poucos dias", disse Nishishige
com muita satisfação. Esta flexibilidade e sabedoria, o
impulso de buscar algo novo na manufatura refletem
a força da empresa.
Dado minúsculo de 0,2 mm³, bem menor do que um grão de arroz

Usar criativamente o maquinário existente torna a fabricação mais fascinante
Nos três primeiros anos da empresa, o foco
era conseguir tantos trabalhos quanto fosse
possível, aceitando inclusive pedidos a preços
baixos e pedidos urgentes. Muitas vezes, isso
significava trabalhar até tarde da noite e abrir
mão dos dias de descanso. Relembrando o
passado, Nishishige conta que se perguntava
na época: "É isso mesmo o que eu queria
fazer? Esta é a empresa que eu queria
construir? Meus funcionários estão realmente
felizes?".
Durante esse período difícil, participou de uma
exposição, mas sem nenhuma pretensão. Para
sua surpresa, recebeu muito elogios. "Isso me
deixou muito confiante, então eu decidi focar na
usinagem de alta complexidade e alta precisão,
um segmento que concorrentes dificilmente
nos alcançariam". Sob o lema "Nunca diga que
não conseguimos. Vamos aceitar o desafio.",
eles continuaram mostrando a sua expertise na
usinagem de materiais de difícil usinabilidade
e na usinagem extrafina. Atualmente fornecem
para diversas indústrias, fabricando produtos
de alta precisão como semicondutores, peças
médicas, componentes para satélite, peças
para dispositivos, entre outros.
As ferramentas Mitsubishi Materials
são essenciais para usinagem de alta
complexidade, como a fabricação destes
produtos. Segundo Hotokeyama, "As

FOCO NO DESEMPENHO

Foto à direita: Masanobu Hotokeyama, gerente geral, Departamento de Produção, Kirishima Seiko Co., Ltd.

ferramentas Mitsubishi Materials têm alta
precisão e alta agudez. E mesmo quando
pedimos com urgência, eles nunca deixam de
nos atender. Por isso, sempre contamos com
eles".
Os líderes da Kirishima-Seiko se reúnem
diariamente e, ao receber uma solicitação de
orçamento, analisam os desenhos do cliente,
identificam as dificuldades e discutem sobre
os métodos de usinagem para obter a melhor
qualidade ao menor custo. O resultado desta
análise é apresentado ao cliente e, somente
após a sua aprovação, é enviado o orçamento
oficial para usinagem de peças de alto valor
agregado.
Mas os funcionários não gostariam de ter um
centro de usinagem de 5 eixos? Hotokeyama
responde: "Ter duas máquinas de 3 eixos é
mais eficiente do que ter uma máquina de 5
eixos, pois assim podemos dividir o trabalho.
Além disso, o aspecto mais fascinante da
fabricação é reunir o conhecimento de
todos e alcançar o máximo desempenho do
equipamento existente através da tentativa e
erro. Usar uma máquina de 3 eixos, almejando
resultados equivalentes a uma máquina
de 5 eixos, é muito mais interessante e
conseguimos aperfeiçoar as nossas técnicas.
Isso nos orgulha como profissionais de
manufatura".

"Made in Kirishima" para o mundo
A Kirishima-Seiko está presente no mercado
há 10 anos. Com sua alta força tecnológica
apresentada até por meios de comunicação
em mas s a , a empr e s a tem cr e s cido
continuamente. Os negócios com as empresas
nas regiões de Kansai e Kanto se expandiram,
assim como o quadro de funcionários, que
aumentou de 5 para 36 colaboradores.
"Realizamos um evento para comemorar o
10º aniversário da empresa em agosto deste
ano. Todos os funcionários participaram dos
preparativos. Cerca de 150 pessoas, incluindo
funcionários, familiares e convidados
especiais participaram da comemoração e
todos se divertiram muito. No final do evento,
os funcionários me surpreenderam com
um presente. Isso me deixou muito feliz e
realizado como presidente desta empresa.",

conta Nishishige.
Isso demonstra a atmosfera calorosa na
Kirishima-Seiko, onde os funcionários
podem trabalhar tranquilamente, focando na
fabricação e alcançar todo o seu potencial.
Talvez este seja um dos pontos fortes das
pequenas e médias empresas japonesas.
"Esta empresa cresceu graças aos
funcionários e à comunidade local. Para
retribuir todo esse apoio, pretendo continuar
enfrentando os desafios da usinagem de
alta complexidade e propagar os produtos
de alta qualidade 'made in Kirishima' para o
mundo. Do ponto de vista tecnológico, quero
desenvolver uma nova tecnologia de usinagem
que supere o 'método de corte em curva' para
obter maior eficiência e redução de custos”,
afirma Nishishige, olhando para o futuro.

(À esquerda) Yoshiyuki Kanezaka, Escritório de Vendas de Kyushu, Filial de Osaka,
Advanced Materials & Tools Company, Mitsubishi Materials Corporation
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(À esquerda) Yuichi Kitami, presidente da Kitami Mold Steel Co., Ltd.
(À direita) Tomoyuki Murata, diretor executivo da Kitami Mould Steel Co., Ltd.

PARTE 3: Kitami Mold Steel Co., Ltd. (cidade de Saitama, prefeitura de Saitama)

"Fábrica sem desenhos técnicos":
Inovação que desafia o senso comum
Novos moldes metálicos vitalizando a fabricação japonesa
Os moldes metálicos são fundamentais para a
produção de diversos produtos fabricados no
mundo todo. A Kitami Mold Steel Co., Ltd. (KMS)
fabrica e comercializa bases para moldes. Fundada
em 2002, a KMS é uma empresa jovem que atua
em um seguimento da indústria onde experiência
e know-how são essenciais para a sobrevivência.
Apesar das dificuldades, a KMS tem progredido
continuamente. Qual é o cenário por trás deste
progresso?
O presidente Yuichi Kitami responde: "A habilidade
e a experiência dos profissionais de manufatura

tem sustentado toda a fabricação no Japão. Porém,
seria incoerente persistir na experiência e knowhow , e perder para a concorrência global. Com a
globalização do mercado, as necessidades básicas
dos clientes como qualidade, prazo de entrega e
custos, tornaram-se ainda mais exigentes. Com
o lema 'Fabricação japonesa com entusiasmo',
decidimos estabelecer um sistema de produção
capaz de responder rapidamente às necessidades
dos clientes, preservando as tradições do passado
que nós herdamos."

Tornando-se independente para focar a satisfação do cliente
"Quando comecei a trabalhar neste segmento
da indústria, a alta administração das pequenas
e médias empresas no Japão era constituída,
em sua maioria, pelos próprios fundadores. Eles
valorizavam o relacionamento com o cliente e
expandiram seus negócios através da relação
de confiança estabelecida com o maior número
possível de clientes. Porém, a empresa onde
eu trabalhava não era tão engajada em atender
as necessidades dos clientes. Eu me sentia
desconfortável em relação a essa postura e pensei
que a única maneira de ajudar os clientes em
dificuldade seria construindo uma empresa por
conta própria. Esse foi o estímulo para começar
um empreendimento.", conta o presidente Yuichi
Kitami, que veio da área de vendas. No início,
em 2002, como a KMS não tinha fábrica própria,
terceirizava a produção. Atender as mais diversas
necessidades dos clientes exigia um esforço
enorme. Mas as dificuldades foram superadas uma
a uma e a KMS finalmente construiu sua própria
fábrica em 2005.
No entanto, mesmo quando o negócio parecia
estar no caminho certo, a empresa ainda enfrentou

muitos desafios. Uma das dificuldades eram os
profissionais mais experientes que insistiam em
manter seus estilos próprios de fabricação, o que
muitas vezes acabava interferindo no atendimento
aos pedidos dos clientes, como mudanças nas
especificações ou prazos de entrega. Com isso,
a KMS foi perdendo seus clientes gradualmente,
até chegar ao ponto de colocar em risco o
próprio futuro da empresa. Mas neste momento,
a personalidade competitiva do presidente
Kitami veio à tona. Em vez de desistir, ele visitou
fabricantes estrangeiros em busca de uma solução
para reverter esta situação crítica.
"Eu fiquei surpreso com a alta produtividade dos
fabricantes estrangeiros, que estavam muito à
frente dos fabricantes japoneses no uso de dados
para a fabricação, em vez de se apoiar na intuição
e experiência dos profissionais de manufatura. Já a
qualidade do produto japonês era superior. Então,
tive a certeza de que ao estabelecer um sistema
de produção eficiente como nos outros países,
mantendo a qualidade japonesa, poderíamos sair
vitoriosos."

Sistema de capacitação de funcionários recém-contratados
que permite assumir as atribuições em apenas duas semanas
As conclusões de Kitami eram ideias que causariam
mudanças significativas no método convencional de
fabricação.
"Eu pensei na possibilidade de criar um sistema
que permitisse usinar com uma qualidade estável,
independentemente do nível de experiência do
funcionário, assim como os modelos aplicados em
restaurantes de fast food e lojas de conveniência.
Se eu fosse da área técnica, provavelmente eu
valorizaria a minha própria experiência e, sendo
assim, essa ideia talvez nem passasse pela minha
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cabeça. Acredito que esta forma de pensar seja
típica de quem é da área comercial."
Os primeiros passos foram o desenvolvimento
dos programas de usinagem exclusivos e o
estabelecimento de um sistema de produção.
Yutaro Fukuhara, chefe do Departamento de
Desenvolvimento do Sistema CAD, revela que:
"Desenvolver o sistema e software para criar
um sistema de produção exclusivo para a nossa
empresa exigiu um trabalho constante e repetitivo
em ritmo alucinante. Mas o esforço de anos valeu

(À direita) Kohei Horiuchi, Setor de Distribuição de Vendas, Divisão de Vendas,
Advanced Materials & Tools Company, Mitsubishi Materials Corporation
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(À esquerda) Kunihiko Iizuka, chefe da Planta Iwatsuki 2, Kitami Mold Steel Co., Ltd.
(À direita) Yutaro Fukuhara, chefe de desenvolvimento do sistema CAD, Kitami Mold Steel Co., Ltd.

a pena, pois hoje cerca de 80% dos processos de
fabricação são completamente sistematizados. Eu
tenho muito orgulho, afinal este é um feito que os
concorrentes não podem copiar tão facilmente."
Surpreendentemente, não há desenhos na fábrica,
apenas instruções de usinagem. Os operadores não
consultam desenhos enquanto usinam as peças. "A
capacidade de analisar e interpretar um desenho
acaba envolvendo as percepções individuais. Em

Sala de programação

vez disso, estabelecemos um procedimento para
que todos possam realizar o pre-set , a usinagem
e depois a inspeção de forma padronizada e
evitar erros do operador. Também discutimos
extensivamente sobre o conteúdo e as expressões
utilizadas nas instruções de usinagem.", disse
Tomoyuki Murata, Diretor Executivo.
Embora Kunihiko Iizuka, chefe da fábrica, tenha
ficado inseguro no início pelo fato de não ter um

desenho para consultar, ele diz que: "Agora eu
até sinto que consultar um desenho é um método
defasado. As instruções de usinagem tornaram o
trabalho mais eficiente e minimizaram as variações
de qualidade do produto. Ainda temos espaço
para melhorias, mas nosso objetivo é estabelecer
um sistema no qual todos os operadores possam
fabricar produtos de alta qualidade com rapidez e
eficiência."

Com a otimização geral, alcança uma velocidade 5 a 10 vezes maior que os concorrentes
"O aumento da velocidade de um processo
específico, de modo parcial, não aumentará
a velocidade do processo todo. A chave para
aumentar a velocidade é garantir que as máquinas
mantenham a mesma velocidade do início ao fim
do processo. Evidentemente, a redução drástica
do tempo de parada das máquinas resultará no
aumento da velocidade.", diz o presidente Kitami
sobre as diretrizes básicas de fabricação da KMS.
Portanto, uma das características da KMS é
o processo fragmentado ao extremo, sendo

que cada atividade consiste em uma etapa do
processo. Com um operador dedicado a cada
etapa do processo, permite que ele adquira as
habilidades mais rapidamente, além de levar à
redução do esforço, desperdício e inconstâncias.
Atualmente, a KMS alcançou uma velocidade
de produção surpreendente, sendo 5 a 10 vezes
mais rápida que seus concorrentes e conquistou
a alta confiança dos clientes em termos de prazo
de entrega. A KMS não se diferencia apenas
pelo método de fabricação exclusivo. A empresa

montou uma equipe de automobilismo e nos dias
das competições, muitos funcionários vão até o
local da corrida para torcer pela equipe. Manter
este tipo de iniciativa contribui para cultivar uma
atmosfera de união entre os funcionários, além
de aumentar a motivação em relação ao trabalho.
"Quero manter estas atividades, pois espero que
o trabalho na indústria manufatureira se torne
atraente na sociedade japonesa, especialmente
para os jovens", declara Kitami.

Busca contínua da fabricação à frente da concorrência
"Na nossa empresa, buscamos a durabilidade das
ferramentas de corte. O preço fica em segundo
plano. Evitar as interrupções das máquinas é muito
importante, então a resistência é a nossa maior
prioridade. Quando o operador está inseguro em
relação à ferramenta, ele não consegue tirar os
olhos da usinagem. Com isso, ele não pode realizar
simultaneamente as múltiplas operações que lhe
foram atribuídas. Isto diminui a velocidade de todo o
processo de usinagem e resulta no aumento do custo.
Neste ponto, a linha de brocas MVX da Mitsubishi
Materials já era conhecida no chão de fábrica pela

confiabilidade.", conta Kitami.
As ferramentas de corte também desempenham
um papel importante na concretização do excelente
sistema de produção da KMS. O chefe da fábrica
Iizuka diz que: "O novo sistema nos permite prever
com precisão o tempo de usinagem de cada processo
e, com isso, reduzimos significativamente as horas
extras. As ferramentas de corte são extremamente
importantes para os nossos negócios e nós
continuaremos contando com a Mitsubishi Materials".
"Antes de estabelecermos o sistema atual, os
funcionários trabalhavam todos os dias até tarde

da noite para cumprir o prazo de entrega; mas isso
não resultava em aumento do faturamento. Foi
uma fase dolorosa para todos. Não é fácil quebrar
antigos paradigmas, mas acreditamos que como
uma empresa japonesa com a sua própria evolução
e senso de velocidade, competir com o mercado
global levará à felicidade dos nossos clientes e
funcionários.", diz Kitami. Depois de construir uma
nova sede em 2015, o presidente da KMS pretende
reforçar o desenvolvimento de recursos humanos e
continuará empenhado na expansão dos negócios.
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O DNA da Mitsubishi passa
de geração para geração

OS TRÊS
PRINCÍPIOS DA
MITSUBISHI
- SANKORYO A Mitsubishi Materials originou-se da Tsukumo Shokai (predecessora
do Grupo Mitsubishi) que, desde 1871, desenvolvia negócios em
mineração de carvão e de metais sob o comando de Yataro Iwasaki.
A partir disso, o Grupo Mitsubishi continuou expandindo negócios
por quatro gerações, passando de Yataro para seu irmão mais novo,
Yanosuke; depois para o primogênito de Yataro, Hisaya; e finalmente
para o primogênito de Yanosuke, Koyata. Ao rever a história,
identificou-se a existência de princípios comuns que foram herdados e
transmitidos ao longo das gerações, os chamados "Os Três Princípios
da Mitsubishi". Neste artigo, apresentamos estes três princípios que
se tornaram a filosofia de gerenciamento de todo o Grupo Mitsubishi,
constituído por cerca de 650 empresas que adotam como "Diretrizes
para as atividades de cada empresa do Grupo Mitsubishi" desde 2011.

1. Shoki Hoko - Responsabilidade
social corporativa
Esforçar-se para enriquecer a sociedade, tanto
material como espiritualmente, contribuindo
para a preservação do meio ambiente global.

O presidente da quarta geração, Koyata
Iwasaki, conduziu a Mitsubishi por 29 anos a
partir de 1916, no período que compreende
desde a Primeira Guerra Mundial até o final da
Segunda Guerra Mundial. Em muitas ocasiões,
ele declarou claramente que "o gerenciamento
corporativo não deve ser conduzido a partir
da perspectiva do lucro, mas do ponto de vista
de um projeto nacional". Este princípio foi
transmitido a cada presidente da Mitsubishi, de
Yataro a Yanosuke, Hisaya e Koyata Iwasaki.
Koyata Iwasaki também disse: "A produção
é uma das atividades mais importantes do
país. Está associada à força nacional e tem
impactos na economia e na prosperidade. Ao
comprometer-nos com a produção, estamos
15
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A localização da Mitsubishi na sua fundação: Nishi-Nagahori em Osaka
(No início do Período Meiji, em torno de 1870)

Executivos da Mitsubishi (em torno de 1880)

realmente desempenhando um papel de
extrema importância. O objetivo final dos
negócios é, portanto, contribuir para a nação
e exercer o máximo esforço para alcançar
este objetivo." (fonte: Discurso na Conferência
Extraordinária da Mitsubishi Mining Company,
realizada em 1920.)
Koyata Iwasaki tinha uma sólida filosofia
de gestão de que dentro do processo de
crescimento da economia capitalista no
Japão entre os Períodos Taisho (1912-1926)
e Showa (1926-1989), o objetivo maior era a
contribuição para a sociedade. Também é fato
que as riquezas em nossas vidas no presente
foram conquistadas à custa da devastação do
meio ambiente. Portanto, todas as empresas
Mitsubishi devem contribuir para a preservação
e restauração deste meio ambiente tão
inestimável, buscando uma sociedade ainda
mais rica, tanto do ponto de vista material
quanto espiritual. Esta é a interpretação atual
de "shoki hoko".

2. Shoji Komei - Integridade
e equidade
Manter os princípios de transparência
e abertura e conduzir os negócios com
integridade e justiça.

"Shoji komei" significa "fair play" (jogo justo) em
absolutamente tudo. Desde Yataro Iwasaki até
o atual presidente, todos os presidentes têm
insistido repetidamente ao longo de gerações
que não se deve obter ganhos injustos na
administração de negócios da Mitsubishi. Em
particular, o presidente da quarta geração,
Koyata Iwasaki, defendia a justiça e valorizava
a sinceridade em qualquer situação, e advertia
os funcionários para que não incorressem
facilmente em especulações buscando lucros
cegamente. Ele difundia a necessidade de adotar
o comportamento ético em todas as transações.
"As corporações passaram a ocupar uma
posição social mais elevada e hoje estão muito
mais envolvidas no progresso do país. Por outro
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Três Princípios da Mitsubishi (Sankoryo) escrito por Koyata Iwasaki

Sede da Mitsubishi em Kanda-Awajicho (1888)

Sede de Tóquio Minami-Kayaba (em torno de 1877)

lado, infelizmente a moral das pessoas parece
ter se deteriorado. Aqueles que trabalham nas
corporações devem servir de exemplo para os
demais, tanto na sua forma de pensar quanto
nas suas atitudes. Em qualquer situação, a
integridade e a justiça estão acima de tudo. É
vergonhosa qualquer tentativa de obter ganhos
através de golpes ou por meios que ferem a
justiça social. (fonte: "Minha esperança para
o Clube", artigo publicado na Mitsubishi Club
Journal em 1915, escrito por Yanosuke Iwasaki,
vice-presidente na época)".
A concorrência justa baseada na livre
engenhosidade é o princípio básico da economia
de mercado. Mas precisamos considerar os
sentimentos do público em geral e os costumes
da sociedade internacional, sempre respeitando
as leis. Devemos estar atentos para agir sempre
de forma justa e digna, e não podemos esquecer
de buscar a transparência e a abertura nas
atividades corporativas.

Yataro Iwasaki, 1º presidente

Yanosuke Iwasaki, 2º presidente

Hisaya Iwasaki, 3º presidente

Koyata Iwasaki, 4º presidente

Mina Yoshioka (em torno de 1902)

3. Ritsugyo Boeki - Compreensão
global através dos negócios
Expandir os negócios a partir de uma
perspectiva global abrangente.

O maior problema para o Japão moderno era
a integração com a comunidade internacional.
Manter uma visão global era um dos preceitos
básicos estabelecidos pelo primeiro presidente,
Yataro Iwasaki, que promoveu essa atitude entre
seus funcionários quando fundou a Mitsubishi.
Em 1941, 2 dias após a deflagração da Guerra
do Pacífico, o então presidente Koyata fez um
anúncio para a diretoria de todas as empresas
do Grupo Mitsubishi: "Enquanto os governos
infelizmente começam uma guerra, contamos
com muitos britânicos e americanos entre
nossos parceiros. Eles realizaram muitos
projetos conosco e por isso temos o dever de
proteger suas vidas e interesses." Considerando
o cenário histórico da época, ele fez uma
declaração surpreendentemente corajosa.

Edifício principal da Mitsubishi
Gosho Kaisha
(Edifício Mitsubishi Maini: em torno
de 1922)

"Mesmo que o governo tome medidas contra
os negócios e os ativos de nossos parceiros
britânicos e americanos, nós devemos evitar que
a confiança e a amizade que desenvolvemos com
eles sejam prejudicadas. Justiça, humanidade e
responsabilidade exigem que protejamos suas
vidas e interesses usando todos os meios dentro
dos limites da lei. Quando a paz retornar, mais
uma vez cooperaremos para contribuir para a
realização da paz mundial e do bem-estar de
todos". (fonte: Discurso de Koyata Iwasaki no
Conselho da Mitsubishi em 1941)
O respeito pela justiça tem sido um dos
princípios básicos do Grupo Mitsubishi desde a
sua fundação. Essa atitude de respeito à justiça
a partir de uma perspectiva global em meio à
guerra incorpora o espírito Mitsubishi.
A Mitsubishi Materials Corporation e todas as
demais empresas do grupo dão passos em
direção ao futuro, preservando o espírito de "Os
Três Princípios da Mitsubishi" (Sankoryo).

Cooperação e fotos: Divisão de Arquivos, Instituto de Pesquisa Econômica da Mitsubishi
YOUR GLOBAL CRAFTSMAN STUDIO
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Yasuharu Imai

Hiroyasu Shimizu

Toshiyuki Obikawa

Hidefumi Takahashi

Membro da equipe de desenvolvimento
Grupo de P & D Avançado
Funcionário desde 1991

Líder do grupo
Grupo de P & D Avançado
Funcionário desde 1993

Professor, Departamento de Sistemas
Mecânicos e Biofuncionais, Instituto de
Ciências Industriais, Universidade de Tóquio

Líder da equipe de desenvolvimento
Grupo de P & D Avançado
Funcionário desde 2000

Tecnologia de fluido refrigerante a jato

Suporte Jet Tech

Aumento da resistência ao desgaste devido ao avanço da tecnologia de fluido refrigerante
Nos últimos anos, é crescente a necessidade de usinagem de alta
eficiência dos materiais de difícil usinabilidade especialmente na indústria
aeroespacial, demandando ferramentas capazes de usinar sob parâmetros
de corte elevados por longos períodos de tempo. Para a usinagem de
materiais de difícil usinabilidade, o uso de suportes para torneamento com
refrigeração de alta pressão tem aumentado gradualmente. Este tipo de
ferramenta apresenta resultados significativos no controle de cavacos,
mas ainda é difícil garantir a eficácia sobre a vida útil da ferramenta. Além
disso, o fluido refrigerante de alta pressão exige equipamentos especiais,
mas a maioria dos clientes buscam ferramentas que oferecem maior
resistência ao desgaste usando equipamentos comuns. Entrevistamos três
membros do Departamento de Desenvolvimento da Mitsubishi Materials que
desenvolveram uma tecnologia de refrigeração extremamente eficaz em
cooperação com o professor Toshiyuki Obikawa da Universidade de Tóquio.
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- Como era o cenário do desenvolvimento?
Shimizu: No início do desenvolvimento, uma
das nossas dificuldades era a deterioração
significativa da vida útil da ferramenta na usinagem
de materiais de difícil usinabilidade. Naquele
momento, sentíamos que os recursos próprios da
empresa não eram suficientes para desenvolver
novos produtos com potencial competitivo. Então,
passamos a buscar cooperação fora da empresa
e acabamos conhecendo o professor Toshiyuki
Obikawa, da Universidade de Tóquio. Ele se
dedicava à pesquisa sobre a melhoria da vida útil
das ferramentas na usinagem de materiais de
difícil usinabilidade. Na época, o professor Obikawa
estava pesquisando o efeito de resfriamento da
aresta de corte e consequente aumento da vida
útil da ferramenta, com o ar comprimido lançado
pela parte frontal do suporte em direção à aresta
de corte. Reconhecemos o grande potencial
desta pesquisa, pois dependendo do método de
fornecimento da refrigeração, poderia resultar em
uma nova solução na usinagem de materiais de
difícil usinabilidade. Assim, iniciamos as pesquisas
conjuntas em 2008.
Takahashi: Na época, os fabricantes de
ferramentas japoneses não estavam muito
interessados em tecnologia de refrigeração.
A Mitsubishi Materials também não estava
muito engajada nesta linha de pesquisa. Neste
contexto, quando eu soube da possibilidade de
uma pesquisa conjunta, pensei que era uma
ideia muito interessante. Ao mesmo tempo, não
estava certo se esta tecnologia poderia realmente
ser incorporada a um produto, ou se seria viável
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- Quais são as características desta
tecnologia?
Takahashi: A principal característica da
nova tecnologia "Jet Tech" é o exclusivo furo de
refrigeração em formato L na parte frontal do
suporte, logo abaixo do inserto, por onde o fluido
refrigerante é lançado vigorosamente ("Jet")
em direção à aresta de corte. Geralmente a
refrigeração é lançada pela face superior do inserto
ou, no caso do suporte reverso, a estratégia usual
é lançar a refrigeração pela lateral do suporte. No
entanto, quando fornecido pela face superior como
mostra a imagem à esquerda da Fig. 1, os cavacos
acabam impedindo o fluxo do fluido refrigerante.
Mesmo quando fornecido pela lateral do suporte,
o fluido refrigerante não entra no espaço estreito
entre a superfície da peça e a ferramenta. Enfim,
a refrigeração não chega até a região da aresta de
corte, no ponto de contato em altas temperaturas
e alta pressão, onde realmente precisa de
resfriamento. Conforme mostra a imagem à
direita da Fig. 1, a Jet Tech é uma tecnologia
de fornecimento de fluido refrigerante em alta
pressão e alta velocidade pela parte frontal do
suporte, alcançando a região da aresta de corte em
altas temperaturas. Isto possibilita o resfriamento
efetivo da aresta de corte, o que até então era
muito difícil. Consequentemente, a resistência ao
desgaste do inserto melhora, prolongando a vida
útil da ferramenta em aproximadamente 30 a 50%
em comparação ao método de refrigeração externa
convencional, que fornece o fluido refrigerante pela
face superior do inserto.

Tecnologia de fluido refrigerante a jato

Suporte Jet Tech

comercialmente.
Shimizu: Em vez de desenvolver produtos que
serão comercializados em 2 a 3 anos, o nosso
setor, o "Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento
Avançado", desenvolve tecnologias e ferramentas
orientadas para o futuro, cujo lançamento ocorre
5 a 10 anos à frente. A comercialização seria
um desafio, mas senti que essa tecnologia de
refrigeração era um tema digno de ser chamado
de "Pesquisa e Desenvolvimento Avançado".
Takahashi: O grande divisor de águas no
desenvolvimento foi a escolha do método para
intensificar o fornecimento da refrigeração, entre o
método assistido por ar e o método de aceleração
direta do fluido refrigerante. Depois de discutirmos
extensivamente, decidimos priorizar a facilidade de
uso em diversas condições, evitando a influência
dos diferentes tipos de máquinas-ferramentas
utilizados no mercado. Então, escolhemos o fluido
refrigerante em vez do tipo assistido por ar. Depois
disso, ainda surgiram muitas outras questões como
o formato e o tamanho do furo de refrigeração,
o fluxo necessário, etc. Para solucionar estas
questões, incorporamos ativamente na empresa
a análise de fluidos do Professor Obikawa e foi
extremamente útil. Como meus conhecimentos
sobre a análise de fluidos eram insuficientes,
eu logo procurei os livros que usei na época de
estudante para rever os conceitos. (risos) Depois
de todas as dificuldades, conseguimos concluir o
conceito básico do desenho da Jet Tech. A partir
daí, começaria efetivamente o desenvolvimento
orientado para a produção em massa e a
viabilidade comercial. O projeto, que é a parte mais
importante do desenvolvimento, foi atribuído ao
Imai!

Imai: Naquele momento, eu tinha acabado
de finalizar um grande projeto de desenvolvimento.
Honestamente, para um projetista, desenvolver
um suporte para torneamento, apesar de pouco
atraente, é bastante complexo. É uma área que
ninguém tem interesse, diferente dos produtos de
fresamento que são mais atrativos. Mas quando
o Takahashi me apresentou o conceito básico do
Jet Tech, achei muito interessante. Os efeitos
básicos já são comprovados, então secretamente
eu pensei que se conseguíssemos torná-lo um
produto comercialmente viável, talvez eu ganhasse
reconhecimento pelo trabalho. (risos)
Takahashi: Ele diz isso agora, mas ainda me
lembro que quando eu contei sobre o projeto,
ele ficou bem decepcionado pelo fato de ser um
suporte para torneamento. (risos) Mas enfim,
confiar ao Imai o projeto deste produto tão
desafiador foi uma decisão correta.
Imai: Eu adoro desenvolver e acho que
enfrentar grandes desafios combina com a minha
personalidade.

- Quais foram as dificuldades para tornálo comercialmente viável?
Imai: Um dos grandes desafios era o formato

Fluxo do fluido refrigerante

Direção
da peça

Fluxo do fluido
refrigerante
→Não atinge a
aresta de corte

Direção
da peça

Fig. 1 Princípio da Jet Tech

Fluxo de alta velocidade
do fluido refrigerante,
lançado pela parte frontal
do suporte em direção à
aresta de corte
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do furo de refrigeração. Até então, não existiam
suportes com furo de refrigeração na região
da aresta de corte e, como estas ferramentas
geralmente são fabricadas por usinagem, era
impossível produzir em massa, mantendo o
formato do furo de refrigeração. Concluímos que
era preciso transformar essa parte em uma
peça independente. Eu já tinha o desejo de
criar algo que ninguém havia feito antes. Então,
apesar de não termos nenhuma referência,
decidimos apostar neste componente para
possibilitar a produção em massa.
Shimizu: De fato, concluímos que era
impossível produzir o formato do furo através
da usinagem. Então, desistimos da usinagem e
partimos para a produção de um componente à
parte, e pedimos ao Imai para usar todo o seu
conhecimento na criação desta peça.
Imai: Para começar, tive que escolher o
material que seria usado para o protótipo. Como
já havíamos usado a impressora 3D de resina no
desenvolvimento de outros produtos, decidimos
partir da resina para fazer as primeiras análises
quanto à adequação do furo de refrigeração.
Mas quando o protótipo ficou pronto, despertou
a vontade de prosseguir e nos perguntamos:
E se usarmos para usinar de verdade? O
resultado é que o furo acabou abrindo devido
ao calor dos cavacos. Afinal, era evidente que
isso aconteceria. (risos) Então, não havia outra
alternativa se não fazer o protótipo em material
metálico. Embora não fosse comum naquela
época, conseguimos encontrar uma empresa
que operasse uma impressora 3D de metal e
fizemos um novo protótipo.
Takahashi: No início do desenvolvimento,
projetamos para que funcionasse sob a
pressão normal da água fornecida pela rede
de abastecimento. Mas alguns clientes usam
fluido refrigerante de alta pressão e, nestas
condições, o bico poderia ser expelido. Então,
decidimos alterar o projeto para que fosse
aplicável tanto em alta pressão quanto em
pressão normal. No entanto, à medida que
os protótipos eram produzidos e testados,

ficou claro que os parafusos que fixavam o
componente ao suporte sofriam deformações
sob alta pressão. Enfim, precisávamos
melhorar o parafuso.
Imai: Naquela época, o Takahashi
trazia muitas solicitações, uma após a outra.
Discutimos várias vezes por isso. (risos) Eu
dizia: "Não era isso que tínhamos combinado!"
Takahashi: Toda vez que eu pedia ao Imai
para mudar as especificações, ele dizia: "Isso
é completamente diferente do que você tinha
falado antes!" (risos) Ainda assim, estávamos
determinados a atender a necessidade do
cliente. Então, junto com o Imai, prosseguimos
com as melhorias.
Imai: A vantagem da impressora 3D
é a possiblidade de produzir os protótipos
rapidamente, os quais podem ser testados
efetivamente e avaliados. A expansão das
impressoras 3D tem reduzido o tempo de
desenvolvimento, não apenas na indústria de
ferramentas, mas em praticamente todas as
áreas de fabricação.
Takahashi: Depois de definir o projeto
final, testamos o componente em diferentes
combinações de parâmetros de corte,
tipos e fluxos de refrigeração. Finalmente,
conseguimos apresentar para outras
empresas em uma exposição realizada no ano
passado. Com a sala de conferências lotada
e recebendo muitas perguntas, sentimos o
grande interesse do público. Muitos queriam
saber se a ferramenta também funcionava sob
pressão normal. Parece que despertamos o
interesse de outros fabricantes de ferramentas
japoneses em desenvolver novas tecnologias
de refrigeração. Fiquei muito satisfeito por ter
continuado o desenvolvimento sem desistir.
- Conte-nos sobre a sua visão futura.
Takahashi: Primeiro começamos com as
vendas da geometria ISO tipo C e depois
expandimos para os tipos W, D, S, T e V.
Pretendemos aplicar esta tecnologia a outros
produtos, além dos suportes para torneamento.

Shimizu: Fugiria um pouco da ideia de
concorrência, mas penso que esta tecnologia
poderia ser usada mais amplamente, não
apenas por nossa empresa. Assim, aumentaria
o conhecimento desta técnica como um dos
fundamentos básicos para prolongar a vida
útil da ferramenta, tornando-se um padrão
na indústria. Com isso, poderíamos contribuir
para a redução dos custos de produção
de muitos clientes. Em outras palavras,
esperamos contribuir para toda a indústria de
usinagem no futuro. Além disso, sinto que em
comparação a outros países, a colaboração
entre as instituições de ensino e a indústria é
muito superficial no caso dos fabricantes de
ferramentas japoneses. Por isso, gostaria de
expandir trabalhos como este.

- Última pergunta: Quais são os aspectos
mais interessantes na manufatura?
Imai: Aquilo que eu imagino tornase realidade. E quando este item é utilizado
pelo cliente, proporcionando-lhe felicidade, é
realmente algo fantástico. Desenvolver significa
fazer algo completamente novo. Portanto, falhar
e enfrentar dificuldades fazem parte do trabalho.
Neste sentido, talvez o segredo para o sucesso
deste trabalho tenha sido o fato de ter chefes que
me incentivaram a não desistir diante das falhas.
(risos) Acredito que ambientes como este, que
estimulam a enfrentar desafios são ideais para
continuar criando coisas novas.
Takahashi: Estou na área de desenvolvimento
há 16 anos. É uma grande satisfação quando
as ideias se concretizam, testamos a teoria na
prática e, finalmente, tudo sai como planejado.
No desenvolvimento, a possibilidade de criar
algo que não existe no mundo, ser o primeiro,
o melhor ou o único no mundo, proporcionam
um sentimento de alegria e gratidão. Tenho
muito orgulho deste trabalho que oferece tantas
possibilidades e quero continuar entregando
novos produtos aos nossos clientes.

Na foto abaixo, a ferramenta à direita é o primeiro protótipo.
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O professor Toshiyuki Obikawa da Universidade de Tóquio
é um dos principais especialistas em usinagem. Ele iniciou
as pesquisas sobre usinagem quando cursava o mestrado.
O tema da sua pesquisa era o efeito do sulfato de manganês
(MnS) contido no aço de livre corte. Entrevistamos o
professor Obikawa sobre o desenvolvimento do Suporte
Jet Tech em colaboração com a Mitsubishi Materials.

- Quais foram os desafios que você enfrentou na pesquisa
sobre materiais de difícil usinabilidade?
Obikawa: Em torno de 1980, quando eu me tornei assistente,
não havia outro material usinado a não ser o aço. Os materiais
de difícil usinabilidade, como ligas de titânio e ligas resistentes
ao calor à base de níquel, eram extremamente caros e difíceis de
obter. Ainda assim, escolhi estes materiais para a minha pesquisa,
pois senti que a tecnologia de usinagem japonesa na indústria
aeroespacial estava atrás de outros países. Quando jovem, eu fazia
tantas análises que me chamavam de "o analista". A usinagem é
um fenômeno que gera calor e provoca grandes deformações, mas
a análise para esclarecer este fenômeno foi muito difícil. Foi um
grande desafio, pois as teorias analíticas dos manuais técnicos da
época não abordavam as grandes deformações, apenas a tensão.
- Em que pesquisa você esteve envolvido depois disso?
Obikawa: Quando eu me tornei professor, a usinagem MQL era
popular por ser ambientalmente amigável. Naquele momento, a
tendência era o uso de uma pequena quantidade de névoa de óleo
lubrificante, em vez da refrigeração abundante. Este método foi
rapidamente difundido pela possibilidade de reduzir o consumo
de energia e os custos de usinagem. No final da década de 1990,
um fabricante de automóveis declarou que dispensar o uso da
bomba de refrigeração poderia reduzir o consumo de energia em
aproximadamente 40%. Isto significa que o consumo de energia da
bomba de refrigeração é maior do que o eixo-árvore da máquinaferramenta. Na época, considerei os efeitos da usinagem MQL
e fiz várias investigações usando a análise de fluidos. Certa vez,
enquanto analisava ferramentas de usinagem MQL com saída da
névoa de óleo tanto pela parte frontal quanto pela parte superior,
eu me perguntei o que aconteceria se substituísse o fluido
refrigerante pelo ar comprimido na usinagem com refrigeração
regular. Os resultados desta experiência foram positivos. Este é o
método de refrigeração Air Jet Assist (AJA). No entanto, o uso do
ar comprimido envolvia um custo bem maior do que eu imaginava,
e isso me levou à ideia de substituí-lo pelo fluido refrigerante.
Os passos seguintes foram o lançamento da névoa de óleo por
um furo menor, usar apenas o ar comprimido e, por fim, o fluido
refrigerante. Estas foram as etapas percorridas na pesquisa.

- Quais foram os desafios no desenvolvimento da
tecnologia de refrigeração?
Obikawa: Primeiro examinamos o tamanho e a forma mais
eficiente para o furo de saída da refrigeração. No entanto, produzir
protótipos com livre ajuste do tamanho e forma do furo é muito
difícil para os alunos. Então, em vez modificar a ferramenta,
criamos um tipo de adaptador com um pequeno furo, o qual seria
acoplado ao bico de refrigeração. Assim, o volume e a velocidade
do fluxo foram analisados de acordo com as variações do diâmetro
do furo. Quanto maior o diâmetro, o fluxo aumenta, mas a partir
de certo tamanho, a velocidade do fluxo diminui. Descobrimos que
um furo com uma área de seção transversal de aproximadamente
2mm2 resulta em condições ideais de fluxo e velocidade. Isto foi
usado como a base do projeto. Até pensamos em posicionar a
saída da refrigeração tanto na parte frontal do suporte quanto na
face superior. Mas como o aumento do volume acaba reduzindo a
velocidade do fluxo, decidimos lançar apenas pela parte frontal.
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Entrevista com Toshiyuki Obikawa,
professor da Universidade de Tóquio

- O que mais impressionou na interação com a Mitsubishi
Materials?
Obikawa: Eles ajudaram muito a nossa pesquisa. A área de
seção transversal da saída de refrigeração do Suporte Jet Tech é
maior do que a saída de ar comprimido da usinagem AJA. Então,
no início, preenchemos parte do furo com um material adesivo.
Mas o uso efetivo do fluido refrigerante acabava amolecendo o
material adesivo, que chegou a ficar completamente destruído. No
final, mudamos o furo de formato circular para o formato L, sendo
que este formato varia totalmente dependendo do ângulo de ponta
do inserto. Portanto, a Mitsubishi Materials fez um esforço enorme
para produzir e analisar os diferentes formatos.
- Como se sentiu quando finalmente concluiu o produto?
Obikawa: Concordamos em lançar o fluido refrigerante pela
parte frontal e, através da tentativa e erro em conjunto com a
Mitsubishi Materials, finalizamos o produto. Quando vi o produto
final, achei lindo, muito bonito! As ferramentas de corte são
produtos com alto valor agregado. Calculando superficialmente,
um avião custa cerca de 200 ienes/grama e um carro híbrido
moderno, cerca de 2 ienes/grama. Já um inserto custa cerca de 50
ienes/grama e é descartado com desgaste de alguns miligramas.
As ferramentas de corte agregam muitas tecnologias e, portanto,
têm um alto valor. Quero prosseguir com novas pesquisas para
expandir o potencial das ferramentas de corte.

- A ideia de usar o ar comprimido é inovadora, certo?
Obikawa: No método de usinagem AJA, pensei que poderia
empurrar o fluido refrigerante usando ar comprimido. A velocidade
de fluxo do fluido refrigerante é cerca de 1 a 2 metros por segundo,
enquanto a velocidade de fluxo do ar comprimido é cerca de 100
a 200 metros por segundo, ou seja, uma diferença de 100 vezes.
Sabíamos que no MQL, o ar comprimido era lançado de forma
eficaz e achamos que funcionaria. Eu tive muita sorte porque em
toda a minha vida como pesquisador, os dados iniciais sempre
mostraram resultados excelentes. Se os dados obtidos são
negativos desde o início, acabamos perdendo o ânimo.
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História das ferramentas
para canal e o entusiasmo dos
profissionais de manufatura

A história do desafio de
decifrar o futuro dos
tempos, oculto na beleza
funcional
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A história das ferramentas para canal é antiga, com relatos de que já
existiam em 1898, quando surgiram as ferramentas em HSS. A Mitsubishi
Materials começou a produzir sua primeira ferramenta para canal com a
ponta soldada em 1956. Em 1980, desenvolveu o suporte DG com inserto
intercambiável. Posteriormente, em 2008, lançou a Série GY com um
mecanismo de fixação inovador que conquistou o mercado num piscar de
olhos.
Neste artigo, desvendamos a história das ferramentas para canal
da Mitsubishi Materials e os desafios enfrentados para atender às
necessidades desafiadoras da indústria.

1956 ~

A ferramenta soldada que
resultou da competição de
habilidades entre profissionais
A ferramenta soldada consiste de uma haste de aço,
em cuja ponta é soldada uma aresta de corte em
metal duro. Há cerca de 60 anos, em 1956, a Mitsubishi
Materials lançou suas primeiras ferramentas para
canal. As ferramentas soldadas para canal têm
suas dimensões estabelecidas na norma JIS (JIS
B4105), sendo que não há distinção de formato entre
os fabricantes de ferramentas. O desempenho era
determinado principalmente pela qualidade do metal
duro usado na aresta de corte soldada. Naquela
época, havia poucos fabricantes de ferramentas que
produziam metal duro no Japão. Dentre eles, o metal
duro da Mitsubishi Materials apresentava excelentes
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propriedades de corte devido à alta resistência
ao desgaste e à fratura, tendo apoiado a indústria
manufatureira durante a recuperação pós-guerra no
Japão.
Neste período, os profissionais de manufatura usavam
uma máquina retificadora para ajustar o formato,
o ângulo de saída ou a preparação de aresta das
ferramentas soldadas de acordo com o tipo de material
usinado e as condições de corte. Assim, as ferramentas
passavam a ter características ideais para melhorar
a precisão dimensional, a precisão da superfície
acabada e a vida útil da ferramenta. Também era uma
oportunidade para estes profissionais mostrarem suas

1985 ~

Suporte DG com inserto
intercambiável
As ferramentas soldadas não são econômicas, pois
quando a aresta de corte se desgasta além de um
determinado ponto ou mesmo quando é danificada
parcialmente, é necessário descartar a ferramenta
inteira. Dependendo das condições do desgaste,
é possível reafiar a aresta de corte e reutilizar a
ferramenta. Porém, a reafiação já é uma operação
que exige tecnologia avançada, e seu ponto crucial
era a dificuldade extrema para manter constante
a qualidade (estado) da aresta de corte em todas
as reafiações. Assim, a crescente demanda
por soluções conciliando economia e qualidade
impulsionou o surgimento da chamada ferramenta

"intercambiável", que permite substituir apenas
a aresta de corte de metal duro. Em 1960, a
Mitsubishi Materials lançou a sua primeira
ferramenta intercambiável, um suporte para
torneamento externo tipo CAME. Posteriormente,
em 1985, lançou o "Suporte DG" com insertos
intercambiáveis para torneamento de canais. Os
suportes DG ofereciam alto desempenho, além da
economia e alta qualidade.
Com a possibilidade de fabricar os insertos
separadamente, a composição e o revestimento
do metal duro tornaram-se muito mais flexíveis,
resultando no desenvolvimento de classes de

habilidades em fazer ferramentas de alto desempenho
com as próprias mãos.
As ferramentas soldadas tinham aplicação em
diferentes materiais dependendo das propriedades do
metal duro soldado, sendo que a parte traseira da haste
era diferenciada por cores para facilitar a identificação:
azul para aço, amarelo para aço inoxidável e vermelho
para ferro fundido. Alguns leitores ainda podem
se lembrar de ter visto essas hastes coloridas nas
prateleiras
das fábricas.
Atualmente, a
aplicação das
ferramentas
soldadas é muito
pequena, mas
ainda são usadas
principalmente
com a finalidade
de treinar
os jovens
profissionais.

insertos de alto desempenho. Isto permitiu
a usinagem em altas velocidades de corte,
inimagináveis na era das ferramentas soldadas, o
que surpreendeu o mercado. Além disso, durante
o processo de sinterização por prensa, utilizado na
fabricação dos insertos, passou-se a introduzir o
"quebra-cavaco" sobre a face de saída do inserto,
cuja função é controlar os cavacos. Os efeitos
do "quebra-cavaco" possibilitaram a usinagem
lateral, que as ferramentas soldadas convencionais
não permitiam. Assim, as ferramentas que antes
eram usadas apenas nas operações de canal,
tornaram-se ferramentas multifuncionais.

HISTÓRIA Ferramentas para canal
1931 Lançamento da Tridia,

ferramenta de metal duro
1956 Lançamento das ferramentas
soldadas (inclusive
ferramentas para canal)

1985 Lançamento do suporte DG,
ferramenta com inserto
intercambiável

2004 Início do desenvolvimento da
ferramenta intercambiável

2008 Lançamento da Série GY,

ferramentas intercambiáveis
para torneamento de canais

2017 Expansão da Série GY

programada para lançamento
YOUR GLOBAL CRAFTSMAN STUDIO
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Série GY: inspirada nas
pinças de freio a disco
para automóveis
No campo das ferramentas multifuncionais para
torneamento de canais, depois que a Mitsubishi
Materials lançou o suporte DG em 1985, outros
fabricantes de ferramentas de metal duro
introduziram novos produtos sucessivamente.
Em consequência, o suporte DG foi gradualmente
perdendo a competitividade no mercado. Com isso,
o desenvolvimento de novas ferramentas tornouse uma prioridade para a Mitsubishi Materials.
Hidehiko Nagaya, do Departamento de Pesquisa e
Desenvolvimento, responsável principalmente pelas
ferramentas de fresamento na época, foi indicado
para liderar este projeto.
"Eu ainda era muito jovem naquela época e minha
experiência de desenvolvimento abrangia outros
tipos de ferramentas. Por isso, fiquei muito surpreso
e também inseguro quando recebi a indicação
para assumir um projeto tão grande. Mas eu tentei
mudar o modo de pensar e, para compensar a
falta de experiência e conhecimento prévio, decidi
trabalhar livremente neste projeto, sem qualquer
preconceito.", conta Nagaya, relembrando o passado.
Assim, neste projeto iniciado sob o comando de
Nagaya, todos os envolvidos ouviram atentamente
às opiniões dos clientes no mundo todo. O resultado
desta pesquisa revelou que muitos clientes estavam
insatisfeitos com o "tipo monobloco" que era a
principal tendência na época por oferecer alta
rigidez, sendo amplamente comercializado inclusive
por muitos outros fabricantes de ferramentas de
metal duro. O motivo da insatisfação era o fato
de que quando o inserto sofria fraturas, acabava
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causando danos ao corpo e, em consequência,
era preciso trocar todo o conjunto, o que não era
nada econômico. As ferramentas do tipo modular
com insertos intercambiáveis, como o suporte
DG, eram econômicas, mas eram menos rígidas.
Então, o desenvolvimento foi focado em uma nova
ferramenta para canal de tipo modular com rigidez
equivalente ao tipo monobloco.
Na época de universitário, Nagaya participava de um
clube de automobilismo. Mesmo depois de ingressar
na Mitsubishi Materials, ele manteve o seu gosto por
todos os tipos de automóveis e motos, e continuou
competindo no Gymkhana JAF, um campeonato de
automobilismo. "Depois que o projeto começou,
eu estava obstinado a criar novas ideias. Um dia,
para espairecer, eu estava lendo uma revista
sobre motos e vi um artigo sobre pinças de freio
a disco com montagem radial, que foram fixadas
verticalmente em vez da fixação convencional pela
lateral, proporcionando um aumento significativo da
rigidez.", conta Nagaya.
Inspirado neste conceito, ele concentrou-se na
fixação em direções diferentes do convencional.
Além da fixação lateral, comum à maioria dos
suportes modulares, ele acrescentou a fixação
frontal e diagonal superior, totalizando 3 direções
de fixação. Assim, nascia o "Tri-Lock System", um
sistema de fixação capaz de resistir às forças de
corte em qualquer direção. "É uma ideia simples
que parece óbvia depois de ver o produto pronto,
mas até então não existia nenhuma ferramenta
para torneamento de canais com fixação frontal.
Então, nós nos empenhamos para finalizar o
produto o mais rápido possível, antes que alguém
publicasse a mesma ideia". Desta forma, o projeto
do "Tri-Lock System" foi concluído com êxito e
o teste dos protótipos comprovou a sua eficácia.
Mas o alto custo de fabricação do localizador
com formas complexas acabou se tornando um
grande desafio. "Os protótipos foram inteiramente
produzidos através de usinagem, mas este processo
não atendia aos requisitos de tempo e custo para a
produção em massa. Só agora podemos falar disso,
mas decidimos usar a nossa exclusiva tecnologia de
sinterização de prensa, que faz parte do know-how
de fabricação de insertos da Mitsubishi Materials,
desenvolvido ao longo de muitos anos. Acho que
fomos os primeiros a usar esta tecnologia para

fabricar todo o corpo onde se monta o inserto. Além
disso, eu queria criar um produto bonito que se
diferenciasse dos demais, mesmo quando visto de
relance. O formato da face lateral do localizador
também foi inspirado nas peças de carros de
corrida, que têm sua massa reduzida para equilibrar
resistência e baixo peso.", conta Nagaya sobre o
desenvolvimento.
Finalmente, a Série GY é uma ferramenta tipo
modular, mas com rigidez tão elevada quanto um
tipo monobloco. Reduz a vibração em diversas
condições de corte, proporcionando um acabamento
superficial de alta qualidade e longa vida útil. Desde
o seu lançamento em 2008, a Série GY obteve uma
excelente resposta do mercado, conquistando-o
rapidamente com o ímpeto de superar os produtos
concorrentes. A contribuição tecnológica para a
indústria foi altamente apreciada e, em 2009, a
Mitsubishi Materials recebeu o Prêmio de Realização
Tecnológica da Associação dos Fabricantes de
Ferramentas de Metal Duro do Japão (atualmente
Associação Japonesa de Ferramentas de Corte
e Resistentes ao Desgaste). A Série GY cumpriu
sua missão como a nova ferramenta para canal
desenvolvida pela Mitsubishi Materials depois de
20 anos. Atualmente novos itens da Série GY estão
em desenvolvimento, com lançamento previsto para
2017 .
Trava

Trava

3

2
Trava

1

Revolução no
torneamento
de canais
O sistema de fixação inovador garante
a confiabilidade nas operações de
canal.
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Desenvolvimento da Série GY
apoiado pela equipe de direitos
de propriedade intelectual

A Mitsubishi Materials possui o maior número de patentes de ferramentas de corte entre os fabricantes de
ferramentas no Japão. É também um dos principais detentores de patentes no mundo. No caso das ferramentas
de corte, geralmente um produto novo tem 1 a 2 registros de patente. Mas a Série GY se sobressai com a
surpreendente quantidade de 19 patentes. Nós entrevistamos Koyama e Hiyama, ambos gerentes técnicos, que
acompanharam a obtenção de patentes da Série GY.
Quando a Mitsubishi Materials iniciou o
desenvolvimento da Série GY em 2004, o
Departamento de Desenvolvimento de Pesquisa
e Desenvolvimento da divisão de Koyama
pesquisou cerca de 500 patentes adquiridas
por outros fabricantes. Ao mesmo tempo, o
departamento também começou a examinar
os desenhos do novo produto desenvolvido
pela equipe de Nagaya. "Eu pedi a eles que
tomassem muito cuidado com quaisquer
modificações para evitar a possibilidade de
infringir os direitos de patente de outras
empresas. Mas fiquei muito impressionado com
a atenção deles aos detalhes e à engenhosidade
para avançar mesmo com todas as restrições.
Fiquei muito admirado pelo seu entusiasmo.",
conta Nagaya.
Hiyama, advogada do Departamento de
Propriedade Intelectual da Mitsubishi
Materials, foi designada como responsável
pela Divisão de Ferramentas de Corte em
2006, quando o desenvolvimento da Série GY
já estava em andamento. "Eu estava insegura
no início, pois as disputas por patentes entre
concorrentes são muito comuns nesta área.
Mas a insegurança deu lugar à alegria graças
ao Koyama, sua familiaridade com as patentes
de ferramentas de corte e a confiança que

sombrio túnel de conflitos de patentes com
ele atrai dos desenvolvedores; e também ao
os nossos concorrentes, Hiyama e Koyama
Nagaya que mostra uma verdadeira paixão por
iluminaram o nosso caminho. Eu sou muito
suas invenções. Aos poucos, fui envolvida pelo
grato a eles.", disse Nagaya. Na Mitsubishi
entusiasmo deles e quando percebi, eu estava
Materials, as equipes de desenvolvimento e de
usando sapatos de segurança para acompanhar
direitos de propriedade intelectual compartilham
um teste de usinagem." (risos)
infomações durante o desenvolvimento e a
A Série GY abrange a invenção em diversos
colaboração entre eles faz parte da rotina. Esta
pontos, como o formato do localizador, o
integração é um dos pontos fortes da empresa,
mecanismo de fixação do inserto, o formato
que continuará trabalhando em colaboração
do quebra-cavaco do inserto, a aplicação em
para oferecer produtos inovadores ao mundo.
canal interno e de face, etc. Certo dia, chegou
uma notificação de contestação de
um concorrente estrangeiro em
relação a uma patente na Europa.
"Ficamos surpresos quando
recebemos a notificação de
contestação, mas era um sinal de
que a Série GY estava atraindo os
olhares do mercado. Analisamos
cuidadosamente as alegações do
concorrente e discutimos com
ele. No final, ele reconheceu o
nosso argumento de que a forma
inovadora da Série GY oferecia um
desempenho que nenhum outro
produto havia alcançado antes.", Os três relembram os desafios que enfrentaram durante o desenvolvimento.
(ao centro) Noriko Hiyama, gerente técnico, Departamento de Propriedade Intelectual, Divisão de
conta Koyama.
Desenvolvimento Técnico
"Quando estávamos no longo e (à esquerda) Takashi Koyama, gerente técnico, Centro de Desenvolvimento de Materiais e Revestimentos,
Divisão de Desenvolvimentos

Relembrando a história das ferramentas para canal
"Na época das ferramentas soldadas, as
especificações de geometria e dimensional das
ferramentas para canal eram determinadas
pela norma JIS. Embora houvesse
diferenças na composição do metal duro, o
desempenho era praticamente igual entre
os diferentes fabricantes. No entanto, depois
do desenvolvimento do suporte DG, uma
ferramenta tipo intercambiável, perdeu-se
a padronização da forma. Acredito que os
veteranos de desenvolvimento que criaram o
suporte DG se sentiram extasiados por criar um
produto diferenciado dos concorrentes.
No desenvolvimento da Série GY, sentíamos
uma grande pressão pelo fato de ser uma
nova ferramenta para canal que a Mitsubishi
Materials lançaria em 20 anos. Ainda assim,
tivemos bastante liberdade para prosseguir
com o desenvolvimento. Enfrentamos muitas

dificuldades, mas chegamos à comercialização
da Série GY graças à cooperação entre as
equipes de desenvolvimento e de propriedade
intelectual, além de produção e vendas. Posso
dizer que a Série GY se concretizou através do
esforço conjunto de toda a Mitsubishi Materials,
e todos nós aprendemos lições valiosas durante
este processo de desenvolvimento.
Atualmente estou gerenciando um grupo de
ferramentas de corte, por isso tenho poucas
oportunidades de participar diretamente dos
desenvolvimentos. No entanto, discutimos
implacavelmente com os jovens membros
da equipe nos debates técnicos. Não importa
se é um superior ou um subordinado. Neste
ambiente, tenho notado que este processo de
propor novas ideias e enfrentar desafios para
prosseguir com o desenvolvimento até chegar à
comercialização, quando o desenvolvedor tem

uma experiência bem-sucedida, ele adquire um
crescimento extraordinário. Espero continuar
persistindo em busca de ferramentas de corte
inovadoras."

Hidehiko Nagaya
Grupo de Ferramentas de Corte, Centro de Desenvolvimento de
Ferramentas Intercambiáveis, Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento

YOUR GLOBAL CRAFTSMAN STUDIO

24

SOBRE NÓS

SOBRE NÓS
Centro
Técnico de
Chicago
Entrevista com o
diretor de marketing!

Base educacional
nos Estados Unidos que
abrange uma extensa área
Apresentamos as soluções totais e exclusivos programas de treinamento fornecidos
pelo Centro Técnico de Chicago (CTC), localizado nos EUA.

Empenhados em fornecer soluções
rápidas e eficazes

O Centro Técnico de Chicago (CTC) foi estabelecido
em 2013 nas instalações do escritório de Chicago,
com o intuito de propor soluções totais e oferecer
programas de treinamento para os clientes.
Meu objetivo é criar a
"Nós fornecemos materiais, produtos e serviços
solução ideal para cada
exclusivos para atender as necessidades dos
cliente.
clientes. Com o objetivo de nos tornarmos um
Mike Pace
líder respeitado no setor de ferramentas de
Diretor de marketing do CTC, corte, queremos oferecer a capacidade máxima
Mitsubishi Materials USA
das nossas ferramentas de corte para diversos
clientes, fornecendo soluções abrangentes como
testes de usinagem, consultoria por telefone,
realização de palestras e suporte técnico.", diz
Mike Pace, diretor de marketing do CTC.
O CTC está localizado próximo ao Aeroporto
Internacional O'Hare, um dos principais centros
de conexão (aeroporto "hub") nos Estados Unidos.
A vantagem geográfica permite que a Mitsubishi
Materials USA ofereça serviços diferenciados
aos clientes, não apenas nos Estados Unidos,
mas também no México e Canadá. Além disso,
Chicago tem uma diferença de fuso horário de 15
horas com o Japão. Aproveitando essa diferença
horária, a Mitsubishi Materials USA pode receber
pedidos de testes de usinagem à noite nos EUA,
terceirizar a realização de testes para a Mitsubishi
Materials no Japão e ter os resultados disponíveis
para apresentar ao cliente até a manhã do dia
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seguinte. Este tempo de resposta rápido é uma
força extraordinária do CTC. Da mesma forma, os
clientes no Japão também podem ser atendidos
pelo mesmo processo, aproveitando a diferença
de fuso horário e os recursos do CTC nos EUA.
Assim, com centros técnicos em todo o mundo, a
Mitsubishi Materials pode fornecer uma resposta
mais rápida a todos os seus clientes.
O CTC também oferece treinamento aos clientes
em suas instalações, que dispõe de um layout
extremamente conveniente para tornar a
aprendizagem mais eficaz. O conteúdo teórico é
apresentado na sala de conferências. Na sala ao
lado, os participantes podem ver os processos e
resultados da usinagem efetivamente. Esta sala
de usinagem está equipada com um avançado
centro de usinagem e um torno de 4 eixos. Para
manter uma gestão eficiente dos treinamentos,
são disponibilizadas vagas para 16 participantes
em cada sessão, com um total de 9 treinamentos
realizados durante o ano. Os Estados Unidos
são um país extenso e para atender clientes que
têm dificuldade em se deslocar até o CTC, um
especialista é enviado para oferecer treinamento
in loco . "Queremos contribuir para o aumento da
produtividade do cliente. Atender o maior número
possível de clientes e solucionar o maior número
possível de problemas, usando o nosso CTC para
oferecer propostas de redução dos custos de
usinagem, inclusive os custos de ferramentas, e

fornecer soluções para aumentar a eficiência de
usinagem.", diz Pace.

Armazenando um amplo banco de
dados de usinagem para fornecer
soluções totais adequadas

Marc Kinnemann (há 12 anos na Mitsubishi
Materials) é responsável pela administração do
CTC. Além dos testes solicitados pelos clientes,
o CTC também realiza regularmente diversos
testes de usinagem de materiais de difícil
usinabilidade e peças específicas de diferentes
segmentos, empenhando-se na criação de um
banco de dados de usinagem. Assim, quando
recebem uma solicitação de melhorias, elaboram
as propostas juntamente com o cliente, usando
como base os dados efetivos de usinagem. Isto
permite propor soluções rápidas que atendam às
necessidades individuais dos clientes.
Sobre o banco de dados de usinagem, Kinnemann
diz: "Focamos no armazenamento de dados de
usinagem especialmente das peças da indústria
automobilística, aeroespacial, médica e óleo e
gás. Temos autoconfiança na nossa capacidade
de fornecer soluções totais em todos estes
segmentos. Até o momento, o CTC acumula
dados de usinagem de mais de 1.000 casos e nos
orgulhamos por fornecer propostas de análise
de valor (VA - value analysis ) de alta qualidade.
As condições de corte e os ambientes em que

se aplicam as ferramentas são muito variáveis,
inclusive com métodos de utilização que nem
imaginamos. Então, testamos ativamente as
condições de corte que não são convencionais,
além de explorar todas as possibilidades para
desenvolver ferramentas cada vez mais originais
e buscar novos métodos de usinagem."

Oportunidade de estabelecer parcerias
entre os participantes do seminário

Além de fornecer aos clientes a oportunidade de
aprimorar seus conhecimentos técnicos, o CTC
também foca no aprofundamento da interação
entre os participantes do seminário. No final do
primeiro dia de treinamento, os participantes
jantam e jogam boliche juntos. Com a interação
no primeiro dia, a comunicação e o entendimento
entre eles são melhorados, aumentando a
eficiência do aprendizado nos dias subsequentes.
Após o almoço no segundo dia, os participantes
visitam o centro de Chicago e o Lago Michigan
e depois jantam em um restaurante à beira
do lago. Assim, o CTC está empenhado em
proporcionar não apenas o aprimoramento
das técnicas de usinagem e da capacidade de
solucionar problemas, mas também oferece
a oportunidade de construir parcerias entre
os diferentes clientes, como companheiros de
trabalho no segmento de usinagem.

Entrevista com
o gerente!

Utilizamos o banco de dados de
usinagem para fornecer soluções
rápidas e eficazes.
Marc Kinnemann
Gerente do CTC, Mitsubishi Materials USA

Programa de treinamento no CTC
na sala
1 Palestra
de conferências

2 Demonstração
de usinagem

entre
3 Interação
os participantes

M AA NN SS TT UU DD II OO
YY OO UU RR GG LL OO BB AA LL CC RR AA FF TT SS M
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Incrível retilineidade com desvio de
apenas 0,48 mm ao longo de 1 km

"Slot die" usado no processo de revestimento líquido
O "slot die" é uma ferramenta usada para
aplicação de revestimento líquido. Em geral,
é usado para revestimento de precisão em
painéis de cristal líquido, filmes de alta
função e baterias recarregáveis de íon-lítio.
A estrutura de um "slot die" é composta
por dois corpos de aço inoxidável com
aresta de corte de metal duro que, quando
unidas, formam uma abertura por onde é
derramado o material de revestimento. O
material de revestimento é armazenado em
um espaço no corpo (coletor) e fornecido
para a aresta de corte para garantir o
revestimento uniforme. O revestimento
com uma "slot die" é mais limpo e eficaz
em comparação a outros métodos de

revestimento como a pulverização, pois
evita que os revestimentos se evaporem ou
se dispersem.
Utilizando o seu know-how como fabricante
de ferramentas de metal duro, a Mitsubishi
Metals Tokyo Plant (atual Planta de Tsukuba
da Mitsubishi Materials) desenvolveu seu
primeiro "slot die" com aresta de corte de
metal duro em 1981. Era um "slot die" do
tipo "die coater" destinado aos fabricantes
de filmes, para uso na produção de fitas de
áudio e fitas magnéticas. Posteriormente,
a produção de "slot die" foi transferida para
a MMC Ryotec Corporation, que ingressou
na indústria de TVs de cristal líquido (LCD)
e monitores de tela plana de computadores

no ano de 2000. Mantendo a sua posição de
empresa líder na fabricação de "slot die",
a MMC Ryotec continua desenvolvendo
produtos avançados que acompanham a
mudança de gerações, como os enormes
painéis de cristal líquido (2.880mm ×
3.130mm) e o revestimento dos eletrodos
das baterias de íon-lítio.
Aplicação do "slot die"
["Die coater"]

Movimento

Coletor

[Rolo a rolo]

Aresta de corte de
metal duro que forma
abertura para o material
de revestimento

Movimento

Aço inoxidável
Coletor

Coletor
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Esquerda para direita:
Atsushi Hayashi, vice-chefe de seção, Grupo de Tecnologia de Precisão, Divisão de Ferramentas Resistentes ao Desgaste, MMC Ryotec Corporation
Ayumu Nagaya, chefe de seção, Seção de Slot Die do Departamento de Produção, Divisão de Ferramentas Resistentes ao Desgaste, MMC Ryotec Corporation
Takahiro Isoda, vice-líder do grupo, Grupo de Tecnologia de Precisão, Divisão de Ferramentas Resistentes ao Desgaste, MMC Ryotec Corporation
Toshihiko Kanayama, líder do grupo, Grupo de Tecnologia de Precisão, Divisão de Ferramentas Resistentes ao Desgaste, MMC Ryotec Corporation

Em busca da máxima precisão, retilineidade e rugosidade
superficial
Com a avançada tecnologia de retífica
e know-how acumulado ao longo de 30
anos, a MMC Ryotec fabrica os "slot dies"
com um extremo controle da retilineidade,
rugosidade superficial e desvio da largura
de canal. Uma aresta de corte reta e sem
deformações tem tolerância de retilineidade
de aproximadamente 1 a 2 μm por metro.
Recentemente, foi solicitado um "slot die"
longo com 2,5m de comprimento para uso
em grandes painéis de cristal líquido, ao qual
era exigido uma tolerância de retilineidade
equivalente ao produto convencional de 1m,
o que era uma tarefa extremamente difícil.
Eles revisaram todo o processo desde o
tratamento térmico à usinagem, reduziram
ao máximo a tensão residual e deformações
que ocorrem nas operações de desbaste
ao semiacabamento, além de buscar
persistentemente os métodos de fixação da
peça e condições de usinagem mais eficientes.
Como resultado deste trabalho, conseguiram
alcançar a retilineidade com desvio de
apenas de 1,2 μm em 2,5 m de comprimento.
Considerando a mesma proporção para 1km
de comprimento, a retilineidade equivale a
0.48mm, um desvio incrivelmente pequeno,
menor que a espessura da ponta de grafite de
uma lapiseira.

Quanto à rugosidade superficial que afeta
o desempenho de revestimento, a aresta
de corte de metal duro tem rugosidade de
aproximadamente 0,1 μm (Rz) e o corpo em
aço inoxidável cerca de 0,2 μm (Rz), sendo que
a superfície tem um acabamento espelhado
brilhante. Além disso, o desvio de largura do
canal da aresta de corte, por onde é lançado
o material de revestimento, tem tolerância de
aproximadamente 1 a 2 μm por metro.
"Hayashi, Nagaya e eu, nós três
estamos envolvidos no processo desde o
desenvolvimento até o projeto e fabricação de
'slots dies' e acumulamos este know-how há
quase 30 anos.", conta Kanayama. "Embora
tenham as mesmas dimensões conforme
o desenho, cada 'slot die' tem uma 'cara'
diferente. Mesmo quando tentamos realizar
o acabamento conforme o desenho, às vezes
nós temos que mudar significativamente as
condições de corte no acabamento devido
às variações do lote do material usinado
ou aos ajustes do tratamento térmico.", diz
Hayashi, do Grupo de Tecnologia de Precisão.
"Mas quando conseguimos identificar a 'cara
diferente' da peça e conseguimos a precisão
especificada conforme o desenho, sentimos
uma grande satisfação.", conta Nagaya,
do Departamento de Produção, sobre a

satisfação de fabricar "slot dies". Isoda, o mais
novo integrante do grupo, tem desenvolvido
novos produtos para atender às necessidades
específicas dos clientes, como um "slot die"
unitário capaz de realizar revestimento em
três camadas e um produto multifuncional.
Atualmente o "slot die" fabricado pela MMC
Ryotec detém grande parte do mercado global
de baterias recarregáveis de íon-lítio e painéis
de cristal líquido. Na China, conquistou a
maior participação e está prevista a introdução
de um serviço local de reafiação em 2017, com
o intuito de estabelecer uma posição sólida no
crescente mercado chinês. Além disso, a MMC
Ryotec também está empenhada em entrar
nos segmentos industriais de revestimento
que ainda não utilizam "slot dies".
História dos locais de
fabricação de "slot dies"
1981: Fábrica da Mitsubishi Metals em
Tokyo inicia fabricação de "slot dies"
1989: Mudança da fabricação para a
Fábrica da Mitsubishi Metals em
Gifu
2000: Mudança da fabricação para
Ryotec Corporation
2011: Ryotec Corporation é renomeada
para MMC Ryotec Corporation

* Retilineidade: Refere-se aos pontos retilíneos arbitrários medidos em uma única direção. Expressa-se como a distância mínima
limitada por duas superfícies planas paralelas entre si. (JIS B0621)
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WA (Japão)

Apresentando o
espírito do Japão

Espadas japonesas

A

s espadas japonesas fascinam muitas pessoas
até os dias de hoje. No Japão, as espadas foram
usadas como armas pela primeira vez no Período
Kofun (Século III). Estas espadas, chamadas de
"chokuto" (espada reta), tinham um formato reto
sem curvas e eram usadas para perfurar em vez de
cortar. As "chokuto" predominaram até os Períodos
Asuka (592-710) e Nara (710-794). Nesta época, as
espadas importadas eram as mais valorizadas, mas
houve um aumento na demanda devido aos muitos
conflitos internos que ocorriam no Japão. O mais
famoso embate foi a Guerra Genpei, envolvendo os
clãs Genji (ou Minamoto) e Heike (ou Taira), sendo
considerada a primeira guerra civil que abrangeu
todo o país no final do Período Heian (794-1192).
Com isso, a importação não era suficiente para
atender a crescente demanda por espadas, levando
ao surgimento do "tosho", mestres ferreiros que
desenvolveram a espada original japonesa, a "katana".
A cada conflito sucessivo, os "tosho" aprimoraram
as espadas, chegando à lâmina curva característica

da espada japonesa, estilo conhecido como "wanto"
que se tornou predominante. Com a introdução da
cavalaria às guerras no Japão, a espada evoluiu
com melhorias no comprimento e no arco da lâmina
para que os guerreiros montados pudessem usar as
espadas com maior eficácia. Este estilo de espada
é chamado de "tachi". Posteriormente, no Período
Kamakura (1192-1333) quando surgiram os "samurai"
como classe dominante do governo militar da época,
os mestres ferreiros tinham a proteção do "xogunato"
(antigo regime feudal japonês). Em várias regiões,
eles passaram a produzir novos tipos de armas com
lâminas, como a "tanto" (espada curta), a "naginata"
(arma com haste longa de madeira com uma lâmina
curva de um gume na ponta) e a "yari" (lança).
As espadas continuaram evoluindo enquanto o
Japão enfrentava as duas invasões mongóis (1274 e
1281) no final do Período Kamakura. Nesse período,
o método de batalha também evoluiu do combate
individual para táticas de unidades coordenadas,
intensificando a fabricação de espadas e resultando

História das espadas japonesas

na criação de muitas espadas de
renome, atualmente consideradas
como tesouro nacional. No Período
Muromachi (1336-1573), surgiram
a "kozori", espada curta, e a
"wakizashi", espada para lutas em
ambientes internos, estabelecendo
o estilo "nihonzashi" (duas espadas)
como a imagem que temos
atualmente de um "samurai".
Nessa época, a beleza das espadas
encantava outros países e elas se
tornaram um importante produto de
exportação.
No Período Sengoku (1467-1590),
época em que surgiram dois famosos
samurais, Oda Nobunaga e Toyotomi
Hideyoshi, as espadas produzidas
pelos mestres ferreiros tornaramse troféus de guerra ou tesouros,
cujo dono mudava freneticamente.
Assim, as espadas passaram a ser
um "símbolo de autoridade". Mas a
introdução de armas de fogo causou
rápidas mudanças nas armaduras
e espadas. Como as armaduras
pesadas dificultam a mobilidade,
seu peso foi reduzido e a resistência
melhorada. Junto com isso, surgiu a
"uchigatana", uma espada mais espessa, com peso
e comprimento adequados para o combate corpo
a corpo. A "uchigatana" tornou-se predominante e
foi preservada até hoje, estabelecendo-se como a
"katana" japonesa que conhecemos atualmente. No
Período Edo (1603-1868), foram estabelecidas leis
rigorosas para restringir a propriedade da espada
por classe social, mas os cidadãos tinham permissão
para ter uma espada curta "wakizashi". Neste período
em que a paz perdurou, o uso da espada como arma
diminui. No entanto, no final do Período Edo (1853), a
espada voltou a ser usada em combates à medida que
a nação novamente mergulhava em conflitos. Mas o
papel das espadas japonesas em batalhas chega ao
fim com o Edito de Abolição da Espada ("Haitorei")
em 1876, no Período Meiji. A "katana" japonesa,
atualmente considerada uma "espada artística",
até hoje continua a fascinar muitas pessoas, sendo
apreciada pela sua beleza que incorpora muitas
histórias e o orgulho "samurai" que construíram o
Japão atual.

[Período histórico]

Nara

Heian

Kamakura

[Período das espadas]

Jokoto

(Espadas antigas - Início)

Nambokucho Muromachi
Koto

Shinto

(Espadas antigas)

Guerra Zenkunen
Invasões
(Primeira Guerra dos Nove Anos) mongóis
Guerra Gosannen
(Segunda Guerra dos Três Anos)
Cavalaria

Sengoku

Edo

Meiji

Shin-shinto

Gendaito

(Espadas novas) (Espadas muito novas) (Espadas modernas)
Guerra de Onin

Batalha de Sekigahara

Ação da Infantaria

Tachi 1 (espada longa)
Tachi 2 (espada longa)
Uchigatana (evolução do "Tachi")
Wakizashi (espada curta)
Tanto (espada curta)
Fonte: "A Ciência das Espadas Japonesas", escrito por
Masashi Daimaruya (SB Creative, 2016)
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Yari (lança)

"Haitorei"
(Edito de Abolição
da Espada)

Fabricação das
espadas japonesas

1. Tama-beshi

Forjar uma espada japonesa exige uma avançada habilidade técnica e persistência. O
"tosho" (mestre ferreiro) é responsável pela criação do projeto, seleção do material e
acabamento. Apresentamos o passo-a-passo da fabricação de uma espada japonesa.

O aço usado para forjar a lâmina da espada,
chamado de "tama-hagane", é produzido a
partir de ferro ou areia preta. É aquecido e
forjado em lingotes de 6-10mm de espessura
antes de ser quebrado em pedaços menores.

O "tosho" seleciona as peças mais duras,
que são adequadas para a camada externa
da lâmina da espada chamada "kawagane", e
empilha estas peças sobre uma bandeja.

2. Tsumi-kasane

3. Shita-gitae

5. Tsukuri-komi

6. Wakashi-nobe & Ara-shiage

7. Tsuchi-oki

Para obter o "shingane" usado no núcleo da lâmina,
um aço mais macio é submetido ao mesmo processo
de aquecimento e forjamento do "kawagane". Depois
o "kawagane" e o "shingane" são combinados.

O material é aquecido e moldado em forma de barra.
Depois, usando um martelo, é moldado o formato da
"katana" com leve curvatura. A peça é semiacabada
com pedras de amolar e outras ferramentas.

Esta pilha é aquecida a cerca de 1300 graus
Celsius e martelada para remover impurezas.
O bloco é dobrado tanto no sentido transversal
quanto longitudinal e martelado repetidamente.

Prevendo o "hamon", o desenho sobre o gume da
lâmina acabada, coloca-se o "yakiba-tsuchi" (uma
mistura de argila, pó de pedra de amolar, pó de
carvão, etc.) sobre a lâmina.

4. Uwa-gitae

Prevendo o desenho ou padrão ("jigane") da
superfície da lâmina quando pronta, o mestre ferreiro
novamente aquece e martela o bloco de metal. Assim,
conclui o "kawagane", a camada externa da lâmina.

8. Yaki-ire

A lâmina é aquecida uniformemente da base
até a ponta e resfriada rapidamente em água
para formar a curva.

Nota editorial

afiação

9. Sorinaoshi

Empenamentos e deformações resultantes
do processo de "yaki-ire" são corrigidos
manualmente.

10. Mei-kiri

Após fazer o esboço, a inscrição ("mei") é entalhada
usando um buril (cinzel). A lâmina está pronta.
Depois, é encaminhada para outros artesãos, como
o fabricante de bainhas ("saya-shi").

11. Concluído

Curiosidades sobre as espadas japonesas
(1)

A chave para a resistência à
quebra e às deformações

A resistência das espadas japonesas é
assegurada pela seleção do melhor material
para cada parte. O processo de combinação de
diferentes materiais adequadamente para cada
parte da lâmina é chamado "tsukuri-komi". O uso
de um metal mais macio no núcleo ("shingane")
ajuda a absorver e reduzir o impacto, enquanto
um metal mais duro na camada externa
("kawagane") evita que a lâmina se deforme.

(2)

Outros artesãos envolvidos
na fabricação de espadas

Uma "katana" japonesa nasce pelas mãos de
vários artesãos além do "tosho" que faz a lâmina,
como o "togi-shi" (afiador) que proporciona um
corte agudo e beleza à lâmina, o "saya-shi" que
cria a bainha perfeita para cada espada, o "nurishi" (pintor) que aplica uma cobertura de laca
sobre a bainha, o "shirogane-shi" (ourives) que
faz as guarnições de metal entre a lâmina e o
punho, "tsukamaki-shi" que faz o acabamento
do punho com pele de tubarão, cordas e outros
materiais; e o "tsuba-shi" que cria o guarda mão.

(3)

Como distinguir as espadas
"tachi" e "uchigatana"

Quando vemos espadas em exposição, notamos
que algumas são expostas com o gume voltado
para cima e outras com o gume para baixo. Esta é
a diferença entre "tachi" e "uchigatana". A "tachi"
era pendurada à cintura por uma corda com
o gume virado para baixo (estilo "haito") para
facilitar o ato de desembainhar quando montado
a cavalo. Já a "uchigatana" era presa ao "obi"
(cinto) com o gume para cima (estilo "taito") para
sacar a espada com rapidez em combates a pé.

Tachi
("haito": pendurado à cintura)

Shingane
(Material macio)
Uchigatana
("taito": preso ao cinto)

Kawagane
(Material duro)

(4)

"Iwaku" - Curiosidades
sobre as espadas japonesas

Conhecer as lendas ("iwaku") de cada espada é
um divertimento nos dias atuais. Por exemplo,
diz-se que a espada "Douji-kiriyasu-tsuna"
cortou a cabeça de um ogro. Já a "Heshikirihasebe", que pertenceu ao famoso guerreiro Oda
Nobunaga, era tão afiada que só de pressioná-la
contra um armário, cortou de uma vez o armário
e um serviçal rebelde que havia se escondido
dentro dele. A "Nikkari-aoe" é conhecida por ter
cortado uma mulher fantasma.

(5)

Como se tornar um "tosho"
(mestre ferreiro)?

Para se tornar um "tosho", é preciso praticar
sob a supervisão de um mestre durante cinco a
dez anos e depois realizar um exame aplicado
pela Agência Japonesa de Assuntos Culturais.
Somente os aprovados estarão aptos a fabricar
katanas. Atualmente existem aproximadamente
350 "toshos" no Japão. Um "tosho" é limitado a
produzir apenas 24 espadas por ano para que
se concentrem na fabricação de katanas de alto
padrão.

(6)

Como comprar uma
"katana" japonesa?

As "katanas" japonesas são vendidas em
lojas especializadas em espadas e lojas de
antiguidades. As espadas artísticas possuem
certificado de obra de arte e podem ser
adquiridas por qualquer pessoa. Evidentemente,
como as "katanas" são peças de exposição, é
estritamente proibido desembainhá-la ou usá-la
em locais públicos.

As fotos foram fornecidas pela All Japan Swordsmith Association / TV-Setouchi Create, Co., Ltd. / Bizen Osafune
Japanese Sword Museum

A publicação do MMC Magazine Vol.
4 foi possível graças à cooperação de
muitas pessoas. Em primeiro lugar,
agradeço profundamente a todos
que nos concederam entrevistas.
Escolhemos a "Qualidade do Japão"
como tema desta edição, pois a
publicação ocorreria à época da
realização da JIMTOF 2016, uma
das maiores feiras internacionais de
máquinas-ferramentas do Japão, ou
seja, justamente quando as pessoas
envolvidas em fabricação no mundo
todo estarão focadas no Japão.
Conseguimos entrevistar muitas
pessoas que se dedicam à
fabricação em diferentes posições,
dentre empresários obstinados em
sobressair no mercado altamente
competitivo, a profissionais de
manufatura que mergulham de
corpo e alma na usinagem. Suas
histórias e pensamentos revelam
a paixão, a ambição, o esforço para
aprimorar suas habilidades, tudo
dedicado à indústria de usinagem.
Quero compartilhar com vocês,
leitores, todo o entusiasmo destes
indivíduos.
Também espero que esta revista se
torne um recurso para promover
no Japão e no mundo, o avanço da
indústria de usinagem que tende a
se tornar cada vez mais globalizada.
Yutaka Nada, editor chefe
Seu Estúdio Global de Manufatura Vol.4
Editado e publicado pelo
Departamento de Estratégia de
Negócios,
Advanced Tools & Materials Company
Mitsubishi Materials Corporation
É estritamente proibida a cópia
e a reprodução não autorizada
do conteúdo completo ou parcial
desta publicação. "MIRACLE" nesta
publicação é uma marca registrada
da Mitsubishi Materials Corporation.
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A Mitsubishi Materials não é apenas um fabricante de ferramentas

Nossos esforços visam oferecer aos nossos clientes um serviço
exclusivo, único no gênero, sendo um fabricante global que
disponibiliza "seu estúdio personalizado de manufatura".
Este estúdio é o lugar onde se pode:
Encontrar tecnologias e produtos de ponta.
Encontrar soluções a qualquer hora e em qualquer lugar do mundo.
Compartilhar o nosso entusiasmo com as mais recentes tendências
tecnológicas e produtos inovadores.
É nesse estúdio onde, em parceria com nossos clientes, pensamos,
compartilhamos, criamos e desenvolvemos soluções inovadoras
para satisfazer necessidades específicas.
O SEU ESTÚDIO GLOBAL DE MANUFATURA
MITSUBISHI MATERIALS

O significado do nosso logo
O nosso logotipo representa pessoas de mãos dadas
sobre um círculo. O círculo representa a terra. As mãos
dadas refletem o nosso compromisso em crescer
e ter sucesso "lado a lado" com nossos clientes e
trabalhar estreitamente com eles para melhorar o
seu desempenho no mundo inteiro.
O formato do logotipo compreende diversas ideias.
Transmite a imagem de "ferramentas de corte"
combinada com a letra "M" da marca Mitsubishi
Materials. Além disso, representa também uma
chama que simboliza a nossa paixão pela manufatura.

Mitsubishi Materials | Advanced Materials & Tools Company
http://www.mitsubishicarbide.com

Temos o compromisso de responder prontamente aos desafios dos
nossos clientes, com a dedicação de um profissional de manufatura,
oferecendo nosso melhor para contribuir ativamente para o seu
sucesso.

