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Podemos dizer que a indústria automobilística
e as ferramentas de corte têm uma história em
comum.
A indústria automobilística cresceu fazendo
previsões e atendendo as necessidades do
mercado. No entanto, o mercado tem passado
por grandes mudanças recentemente. Com isso,
até as previsões para períodos curtos têm se
tornado cada vez mais difusas. As opiniões sobre
tendências futuras têm se mostrado divergentes,
mesmo quando se refere ao mercado interno de
um país.
O mercado de ferramentas também passará por
mudanças, pois os veículos da próxima geração
terão o percentual de usinagem reduzido. Esta é a
dura realidade que os fabricantes de ferramentas
enfrentarão em breve.
Mas acredito que as grandes oportunidades
de negócios surgem especialmente nestas

circunstâncias. Precisamos ter coragem para
analisar as alternativas disponíveis, fazer escolhas
assertivas e avançar para o futuro. Temos que
planejar nossas estratégias e nos preparar para
seguir este caminho.
Por outro lado, não podemos deixar de lado as
questões que a indústria de ferramentas enfrenta
atualmente, como a necessidade de aumentar a
produtividade em 5% e o restabelecimento das
linhas de usinagem de motores. Ao mesmo tempo
em que nos preparamos para o futuro, também
precisamos cuidar do presente, fornecendo bens
e serviços que agreguem valor.
Espero que o nosso Estúdio de Manufatura se
torne um lugar onde os inovadores dispostos
a fazer grandes progressos possam discutir
com liberdade e ousadia sobre usinagem e
ferramentas de corte no presente e no futuro.
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Projetando ferramentas especiais
com espírito de empatia
Obrigado por ler a revista "SEU ESTÚDIO
GLOBAL DE MANUFATURA" Vol. 6.
Nesta edição abordamos a indústria
automobilística. É fato que a nossa divisão,
a Metalworking Solutions Company cresceu
em grande parte apoiada pelo progresso da
indústria automobilística.
Nossos clientes da indústria automobilística
nos ensinaram muitas lições importantes.
Acredito que seu apoio tenha sido
fundamental para a expansão dos nossos
negócios.
O motor de automóvel possui cinco
componentes principais, os chamados
5C's*. As ferramentas usadas na
fabricação dos 5C's são em sua maioria
ferramentas especiais. O desenvolvimento
de ferramentas especiais envolve grandes
desafios, pois exige conhecimentos
específicos e know-how avançado,
além da necessidade de incorporar
diferentes perspectivas de design para
atender as necessidades do cliente. Por
exemplo, reafiamos insertos usados
em determinados processos, reduzindo
intencionalmente o seu tamanho para
reutilizar posteriormente em outros
processos. Para desenvolver ferramentas
para uso em diferentes processos,
precisamos
estar
completamente
familiarizados com cada processo e com a
quantidade de insertos a serem usados em
cada um deles.
Para desenvolver ferramentas especiais,
também é importante cultivarmos o espírito
de empatia, colaborando com os diferentes
departamentos do cliente. Temos que

considerar, por exemplo, condições que
facilitem a medição durante os testes, ou
mecanismos que facilitem o descarte com
reciclagem seletiva de materiais, ou ainda a
simplificação de desenhos e especificações
para o entendimento dos departamentos de
compras e tecnologia de produção.
O SEU ESTÚDIO GLOBAL DE MANUFATURA
é a mensagem da marca da Metalworking
Solutions Company. Ela expressa o
nosso desejo de responder às diversas
solicitações dos clientes para que as
ferramentas que fabricamos possam
atender e superar expectativas. De fato,
ferramentas especiais usadas na indústria
automobilística são produtos adequados
para incorporar este nosso desejo.
Selecionar ferramentas e condições de
corte adequadas a partir de um catálogo
contendo mais de 30.000 itens não é uma
tarefa fácil. Cada cliente tem necessidades
específicas como redução dos custos de
usinagem, aumento da produtividade,
melhoria do acabamento superficial,
controle de cavacos, redução da vibração,
dos ruídos de corte e das rebarbas, etc.
Para atender essas condições variadas,
precisamos ter um bom preparo para
fornecer soluções abrangentes, como
seminários para jovens engenheiros, testes
de usinagem em ambientes similares à
fábrica do cliente, atendimento técnico com
inspeção na linha de produção, e proposta
de novas ferramentas desenvolvidas
através de análise CAE**.
O nosso Departamento de Pesquisa e
Desenvolvimento continuará priorizando a

melhoria de desempenho de cada produto.
Além disso, almejamos ser um parceiro
de confiança do cliente, capaz de oferecer
soluções integradas.
Em junho de 2017, inauguramos o Centro
Técnico do Japão Central, adjacente
à fábrica de Gifu. Estamos ansiosos
para receber os clientes da indústria
automobilística e apresentar a nossa
capacidade de fornecer as melhores
soluções de engenharia. Continuaremos
inovando e aprimorando nossos produtos
e serviços para atender às necessidades
dos clientes.
Koichi Ikenaga
Diretor geral
Departamento de Pesquisa e
Desenvolvimento
Metalworking Solutions Company
Mitsubishi Materials Corporation

* Em inglês, connecting rod, cylinder head, cylinder block, camshaft, crankshaft. Em português, biela, cabeçote, bloco, eixo, virabrequim.
** Em inglês, computer aided engineering. Em português, engenharia assistida por computador.
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INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA

Veículos da próxima geração
Definição e principais categorias
Os veículos da próxima geração
atraíram a atenção como uma forma de
economizar energia e reduzir o impacto
ambiental global. De acordo com o
Guia dos Veículos da Próxima Geração
2016-2017 (publicação conjunta dos
Ministérios do Meio Ambiente, Economia,

TIPO

1

TIPO

2

3

Comércio e Indústria, Infraestrutura
de Transportes Terrestres do Japão),
os veículos da próxima geração são
definidos como veículos gentis ao meio
ambiente com elevado desempenho de
combustível e emissão baixa ou nula
de poluentes atmosféricos, óxidos de

azoto (NOx) e partículas (PM). As quatro
principais categorias de veículos da
próxima geração são: (1) elétrico, (2)
híbrido, (3) híbrido plug-in e (4) célula de
combustível.

Veículos elétricos (EV - Electric Vehicle)
Os veículos elétricos (EV) são alimentados por um motor elétrico
carregado por fontes externas ao veículo. Eles não emitem CO2 e o
ruído gerado é significativamente reduzido. Em comparação aos
veículos a gasolina, os EVs têm uma estrutura mais simplificada e
menos peças. As peças também são menores, tornando relativamente
fácil a redução do tamanho e do peso total do próprio veículo.

Veículos híbridos (HV - Hybrid Vehicle)
Os veículos híbridos (HV) são alimentados por duas ou mais fontes
distintas. A combinação mais comum é um motor a gasolina e um
motor elétrico. O motor elétrico é acionado ao ligar e dirigir em baixas
velocidades, enquanto o motor a gasolina é usado durante a aceleração
mais forte. Devido às vantagens de cada fonte de energia, os HVs têm
baixo consumo de combustível e reduzem as emissões de CO2.
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Os veículos híbridos plug-in (PHV) e os veículos elétricos híbridos plugin (PHEV) são alimentados por um motor a gasolina em combinação
com uma bateria e um motor elétrico carregado por fontes externas
ao veículo. Os PHVs e PHEVs são alimentados pelo motor elétrico cuja
carga é capaz de movimentar o veículo por uma determinada distância
com emissão zero de CO2. Quando a carga da bateria diminui, o motor a
gasolina é acionado para movimentar o veículo e recarregar a bateria,
o que permite percorrer longas distâncias.
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Veículos híbridos plug-in (PHV - Plug-in Hybrid Vehicle)
Veículos elétricos híbridos plug-in (PHEV - Plug-in Hybrid Electric Vehicle)
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Veículos movidos a célula de combustível (FCV - Fuel Cell Vehicle)

TIPO
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Os veículos movidos a célula de combustível (FCV) possuem um motor
elétrico cuja energia é produzida pela reação química do oxigênio e
hidrogênio na célula de combustível. Como a energia elétrica é gerada
por essa reação química, somente a água é resultante neste processo.
Estes veículos atraíram a atenção global como veículos de baixíssimo
impacto ambiental.
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Participação crescente de EVs e FCVs no mercado
Embora os veículos da próxima geração
sejam considerados uma tendência do
futuro, eles surgiram pela primeira
vez em 1873, bem antes dos veículos
movidos a gasolina. Por volta de 1900,
a produção de automóveis nos EUA era
de aproximadamente 4.000 unidades,
das quais 40% eram EVs. No entanto,
a rápida melhoria de desempenho
dos veículos a gasolina e seus preços
mais baixos fizeram com que os EVs
desaparecessem do mercado em torno
de 1920.
O interesse por EVs foi retomado
somente na década de 1970 com o
agravamento da poluição do ar e a crise
do petróleo. O Japão tomou a iniciativa

na pesquisa e desenvolvimento de
veículos elétricos. No entanto, o
lançamento no mercado não ocorreu
naquela época por questões como o
desempenho deficiente da bateria e os
avanços da tecnologia de purificação
dos gases de escape dos veículos a
gasolina.
A situação começou a mudar na década
de 1990, quando o Estado da Califórnia
(EUA) estabeleceu o "Programa
Veículo de Emissão Zero" (ZEV), que
encorajou os principais fabricantes de
automóveis no mundo a iniciarem o
desenvolvimento de veículos elétricos.
Em 1997, a Toyota tornou-se a primeira
fabricante de automóveis a anunciar a

produção de um veículo híbrido. Agora
outros fabricantes estão acelerando o
desenvolvimento e a disseminação de
veículos elétricos, HVs, PHVs, PHEVs e
FCVs.
Segundo a Agência Internacional de
Energia (AIE), as vendas de veículos
movidos a gasolina e diesel atingirão
o seu auge em 2020. A partir disso, os
HVs e PHVs/PHEVs deverão liderar o
mercado automobilístico. A previsão
é que depois de 2040 o número de
veículos com motores de combustão
diminuirá gradualmente à medida que
o número de EVs e FCVs aumentar.

Vendas de Veículos de Passageiros
(milhões)

Projeção global dos índices de veículos da próxima
geração em vendas de veículos de passageiros
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Fonte: AIE - Perspectivas das Tecnologias de Energia 2015
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AISIN AW

Centro Técnico

Desenvolvimento conjunto de
brochas helicoidais inovadoras
A Aisin AW, líder mundial no mercado de
transmissão automática (AT), tem se empenhado
no aperfeiçoamento das tecnologias de usinagem
com brochas helicoidais de grande diâmetro para
impulsionar a eficiência na produção de AT. A
Aisin AW e a Mitsubishi Materials estabeleceram
uma sólida parceria para alcançar este propósito.
5
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Centro Técnico construído em 2011 para o
desenvolvimento de tecnologias da próxima geração

Como líder mundial na
fabricação de transmissões
automáticas, conduz os
avanços do segmento
automotivo
Fundada em 1969 como uma fabricante
de transmissões automáticas (AT), a Aisin
AW é uma subsidiária da Aisin Seiki e uma
das seis principais empresas do Grupo
Aisin. Em 1972, a Aisin AW desenvolveu
a AT com 3 velocidades na configuração
de motor dianteiro e tração traseira (FR).
Desde então, continua desenvolvendo
produtos que antecipam as tendências
do mercado mundial. Em 2006, lançou
a primeira transmissão automática
com 8 velocidades tipo FR no mundo.
Também foi a primeira a lançar a AT com
8 velocidades na configuração de motor

dianteiro e tração dianteira (FF) em 2012.
Assim, a Aisin AW mantém a sua posição
de liderança no setor como a maior
fabricante de AT do mundo.
Em 2016, as vendas atingiram 1,2
trilhão de ienes, sendo a AT responsável
por 90% desse volume de vendas.
Aproximadamente 38% das ATs fabricadas
pela Aisin AW são destinadas para o
Grupo Toyota. O restante é fornecido para
mais de 50 fabricantes de automóveis em
15 países diferentes. Em 2012, a produção
acumulada de AT chegou a superar 100
milhões de unidades. Como líder global

no fornecimento de AT, a Aisin AW está
atenta à mobilidade da próxima geração
e avança no desenvolvimento de produtos
eletrônicos. Este esforço resultou no
sucesso da produção em massa de um
sistema híbrido em 2004, à frente de
outros fabricantes. “Nós queremos criar
um veículo que inspire o motorista e que
possa ser dirigido quase intuitivamente.”
Com tanto empenho, a Aisin AW continua
a liderar o desenvolvimento de AT para
atender e superar as expectativas do
mercado.

O Centro Técnico da Aisin AW continua desenvolvendo tecnologias de nova geração
O Centro Técnico da Aisin AW apresenta um
sistema de fabricação inovador que permite
o compartilhamento de informações e
a cooperação entre departamentos nas
Divisões de Engenharia e Engenharia
de Manufatura. Os departamentos de
pesquisa e desenvolvimento eram antes
separados por tipo de produto, como AT,
transmissões continuamente variáveis
(CVT) e unidades de transmissão híbridas.
Porém, desde a construção deste Centro
Técnico em 2011, todos os departamentos
envolvidos no desenvolvimento estão
concentrados em um único local. O Centro

tem aproximadamente 3.000 funcionários
empenhados em aumentar a capacidade
de desenvolvimento técnico através de
um sistema inovador que integra de
forma abrangente todas as fases de
desenvolvimento de novos produtos,
desde o planejamento até a fabricação.
Nas instalações do Centro Técnico, a Aisin
AW transmite o seu DNA para a próxima
geração de inovadores, cumprindo sua
meta de manter uma rede humana ativa
para o desenvolvimento contínuo de novos
produtos.
O Centro Técnico da Aisin AW está bem

preparado para o desenvolvimento
de veículos elétricos (EVs). De acordo
com Shinya Sugiura, gerente geral
do Departamento de Engenharia de
Ferramentas, da Divisão de Engenharia de
Manufatura, “Está previsto o crescimento do
uso de EVs e os países estão se preparando
para implementar regulamentações mais
rigorosas por volta de 2020. Como um
fabricante líder de autopeças, também
estamos nos preparando para isso". A Aisin
AW iniciou o desenvolvimento de novos
sistemas para entrar na era emergente dos
EVs.

As fábricas de autopeças têm tantos obstáculos quanto peças
A Aisin AW fornece seus produtos para
diversos fabricantes de automóveis no
mundo todo, tendo como seu maior
cliente, o Grupo Toyota. Os negócios com o
Grupo Toyota estão relacionados à AT, que
representa cerca de 40% das vendas totais
da empresa.
A Aisin AW foi estabelecida como um
empreendimento conjunto entre a Aisin
Seiki e a fabricante americana de autopeças
Borg Warner, que deu origem à letra
“W” da Aisin AW. Desde então, a cultura
americana está profundamente enraizada
na empresa. Harumichi Nakagawa,
gerente do Grupo 1 de Tecnologia de
Ferramentas do Departamento de
Engenharia de Ferramentas, diz: "Ainda
podemos encontrar dimensões descritas
em polegadas nos desenhos mais antigos".
A AT é praticamente uma peça imperceptível
aos motoristas e pouco conhecida pela
maioria, embora seja uma peça essencial
para o automóvel, assim como o motor. A
AT é uma peça complexa e de alta precisão,
formada por engrenagens planetárias

e outras inúmeras engrenagens e
componentes.
Os três materiais mais usados na fabricação
de transmissões são o alumínio para o
revestimento, o aço para engrenagens e
eixos, e o ferro fundido para bomba de
óleo e carcaça do diferencial. Cada peça
possui características únicas e apresenta
diferentes desafios na fabricação. Cada
unidade de AT é constituída de milhares
de componentes que se encaixam
perfeitamente, permitindo que o veículo
se movimente de forma suave e silenciosa.
O projeto e desenvolvimento de AT, que
é composto de inúmeras peças, envolve
diferentes equipes de engenharia. Mesmo
com os inevitáveis embates entre os
profissionais, o processo de fabricação de
AT continua avançando. A produção de cada
unidade de AT passa por inúmeras etapas,
um processo tão minucioso e rigoroso,
quanto o número de componentes.
De acordo com Shogo Itoh do Departamento
de Compras de Materiais e Equipamentos:
“Depois do motor, a transmissão é a peça

mais cara de qualquer carro. Sua função é
conectar o motor e o motorista; e quanto
mais luxuoso o veículo, mais silencioso
deve ser o seu movimento. Há 20 anos,
as ATs eram unidades simples com 3
velocidades, mas atualmente podem ter de
8 a 10 velocidades. Para introduzir o maior
número possível de engrenagens dentro de
um espaço limitado, cada componente deve
ser usinado com alta precisão, muito além
do nível exigido há alguns anos. Isto exige
ferramentas de corte que proporcionem o
máximo desempenho e qualidade”.
A grande dificuldade na fabricação de
AT é garantir que todos os dentes das
engrenagens obedeçam às rigorosas
tolerâncias determinadas no projeto. Para
garantir o sucesso, os fabricantes de AT e
os fornecedores de ferramentas, como a
Mitsubishi Materials, trabalham em estreita
colaboração para criar novos métodos de
usinagem e desenvolver novas ferramentas
de corte.
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Shinya Sugiura
Gerente geral
Departamento de Engenharia de
Ferramentas,
Divisão de Engenharia de Produção

Harumichi Nakagawa
Gerente de grupo
Grupo 1 do Departamento de Engenharia
de Ferramentas,
Divisão de Engenharia de Produção

Naoto Hattori
Líder de equipe
Grupo 1 do Departamento de Engenharia
de Ferramentas,
Divisão de Engenharia de Produção

Shogo Itoh
Grupo de Compras de Materiais
Subsidiários,
Departamento de Compras de
Materiais e Equipamentos
Divisão de Compras

A usinagem é o processo decisivo na eficiência de combustível e funcionamento silencioso
Existem muitos processos na fabricação
de AT. Shinya Sugiura diz que: “A usinagem
é o processo determinante na precisão
da engrenagem, o coração da AT". Não é
possível produzir uma AT sem a usinagem
de alta precisão, ou seja, a tecnologia de
usinagem permite criar ATs que incorporam
novo valor agregado. “A usinagem
determina a precisão do componente, que
é decisivo no desempenho da AT. Então,
podemos dizer que a usinagem tem grande
influência sobre o consumo de combustível
e o funcionamento silencioso”, afirma
Naoto Hattori, líder de equipe do Grupo
1 do Departamento de Engenharia de
Ferramentas.
A escolha da ferramenta de corte ideal
depende das propriedades do material
usinado e da geometria desejada. As
ferramentas podem ter diferentes materiais,
geometrias, métodos de tratamento térmico

e propriedades da cobertura. A combinação
destas variáveis é quase infinita. “Ficamos
muito felizes quando encontramos a
combinação ideal, às vezes até incluindo
as condições de refrigeração. Em geral,
a solução de um gargalo no processo de
usinagem leva a um aumento significativo
da eficiência geral da produção. Sem dúvida,
a tecnologia avançada de usinagem é um
dos pilares da nossa capacidade técnica,
o que também permite manter a alta
qualidade dos produtos Aisin. A tecnologia
avançada de usinagem é um dos nossos
ativos fundamentais”, diz Shogo Ito.
As brochas helicoidais de grande
diâmetro são ferramentas de precisão
frequentemente usadas na usinagem de
engrenagens de AT. Uma brocha pode ter
milhares de "dentes", mas se um único
dente apresentar defeito, a brocha é
inteiramente descartada. Hattori diz que:

“Quando identificamos um problema, é
absolutamente essencial encontrar a causa
do defeito”. Segundo Nakagawa, “Estar
envolvido na usinagem de engrenagens
mudou significativamente a minha
perspectiva. Eu passei a analisar os
mecanismos por trás dos fenômenos que
vemos no dia a dia, e isso mudou a maneira
como eu vivo a minha vida. Um dos meus
veteranos gostava de colecionar carros
em miniatura. Ele observava atentamente
o tamanho e a posição dos motores e das
transmissões e analisava como poderia
aplicar suas observações à tecnologia
automotiva, ao equilíbrio de peso e ao
desempenho de giro. Era impressionante
como o seu interesse por brinquedos
despertava essas análises. Com ele aprendi
a importância de analisar os mecanismos
e as causas, mesmo dos pequenos
fenômenos”.

Parceria para desenvolvimento da nova brocha helicoidal de grande diâmetro
Nos últimos anos, o uso do método
"skiving" na usinagem de engrenagens
planetárias tem crescido e se mostrado
como um potencial substituto da brocha
helicoidal. Diante disso, a Aisin AW não
podia ficar de braços cruzados, vendo
o método de usinagem com a brocha
helicoidal, que havia aperfeiçoado ao
longo dos anos, tornar-se obsoleto e ser
completamente substituído. Então, iniciou
um projeto conjunto com a Mitsubishi
Materials para desenvolver um novo tipo
de brocha helicoidal. Este projeto buscava
a melhoria significativa da produtividade e
a redução de custos, muito além do que o

método "skiving" podia oferecer.
Sugiura revela por que escolheu a
Mitsubishi Materials como parceira:
"A sua postura destemida diante dos
desafios é impressionante. Eles estavam
claramente decididos a desenvolver uma
nova ferramenta em parceria conosco.
Além disso, temos muito orgulho de ser
pioneiros na implementação da brocha
americana no Japão. Sentimos que era
a nossa missão criar um novo futuro na
usinagem com brochas e a Mitsubishi
Materials era a parceira ideal para este
projeto, pela sua atitude positiva e resposta
rápida.”

O projeto conjunto para o desenvolvimento
da nova “Brocha Helicoidal Inovadora”
de grande diâmetro foi iniciado em 2013.
“Terceiros raramente têm acesso à
sua fábrica. Ainda assim, a Mitsubishi
Materials permitiu que acompanhássemos
todo o processo de fabricação das brochas.
Nós compartilhamos informações sobre
os desenhos e fundamentos de fabricação
para implementar o projeto conjunto.
Trabalhamos em estreita parceria com a
equipe da Planta de Akashi da Mitsubishi
Materials em busca de inovações para
reduzir o custo de fabricação de AT. Nós
nos instalamos em Akashi por vários dias

(À esquerda) Tatsuya Nagaoka, Seção de Desenvolvimento e Design, Fabricação de Ferramentas
de Corte de Engrenagem, Planta de Akashi, Mitsubishi Materials Corporation
(À direita) Manabu Kimura, Grupo 1 do Departamento de Engenharia de Ferramentas, Aisin AW
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para prosseguir com o desenvolvimento.
Eu sou muito grato pela cooperação e
hospitalidade da equipe de Akashi.", conta
Nakagawa.
Na Planta de Akashi, os engenheiros de
ambas as empresas enfrentaram muitos
embates, examinando desenhos em grande
escala que chegavam a medir até 2 metros
de comprimento. Em alguns momentos,
essas discussões evoluíam para debates
bastante acalorados. Na realidade, havia
divergências sobre a melhor maneira de
prosseguir com o desenvolvimento desde o
início do projeto conjunto.

“Para este projeto, usamos o método de
engenharia simultânea que empregamos
na Aisin AW. Neste método, convocamos
o maior número possível de equipes
envolvidas nos processos pós-desenho
para participarem da fase inicial do
projeto. No entanto, é extremamente raro
aplicarmos este método com um parceiro
externo. Esperávamos trabalhar junto
com a Mitsubishi Materials neste projeto
como companheiros de guerra lutando
pela vitória”, disse Sugiura. Ele continuou:
“A chave para obter alta precisão era o
estabelecimento da tecnologia de medição.

Mas para isso, teríamos que superar os
padrões convencionais da concorrência.
Como a relação entre precisão e custo
envolve um conflito de escolhas ("tradeoff"), era extremamente difícil de encontrar
um ponto de equilíbrio entre ambos. Mas
tanto a Mitsubishi Materials quanto a Aisin
AW continuaram empenhadas em superar
este desafio e finalmente conseguiram
alcançar resultados significativamente
melhores em termos de precisão e de
custos."

Nova "brocha helicoidal inovadora" com desempenho cinco vezes maior que a brocha
convencional
Para o desenvolvimento da nova brocha
helicoidal, foram implementados três
conceitos: "design inovador, polimento
inovador e tecnologia inovadora". O
conceito de "design inovador" tem foco
no aumento da vida útil da ferramenta; o
conceito de "polimento inovador" busca
a estabilização do processo de reafiação
e a "tecnologia inovadora", o aumento
da precisão de usinagem. Esses três
conceitos se concretizaram na nova
brocha helicoidal inovadora.
“A brocha convencional precisava ser
trocada diariamente, mas a nova brocha
pode usinar por cinco dias seguidos. O
tempo e a mão-de-obra necessários para
substituir uma brocha são consideráveis,

exigindo a parada da linha de produção
por cerca de uma hora e meia a cada
troca. Reduzindo a frequência de
substituições, de uma troca diária para
uma vez a cada cinco dias, a produtividade
melhorou significativamente. A nova
brocha helicoidal tem um desempenho
tão superior, que o desenvolvimento
técnico do método 'skiving' até parece
estar atrasado. (risos) Na realidade, com
o desempenho da brocha convencional,
não seria necessário definir uma
meta tão alta para o método 'skiving'.
Porém, agora que o brochamento deu
um salto na produtividade, precisamos
reconsiderar o método 'skiving' desde o
início para alcançar o desempenho obtido
pela nova brocha. Esta nova brocha é
inovadora até no sentido de ter causado
influências positivas à nossa empresa. A
brocha helicoidal inovadora conquistou
um grande reconhecimento dentro da
empresa, tendo recebido o Prêmio de
Melhoria de Fabricação, um prêmio muito
cobiçado na Aisin AW”, disse Sugiura.
Nakagawa fez um retrospecto do processo
e das conquistas do desenvolvimento das
brochas helicoidais e disse: “A Mitsubishi

Componente antes do brochamento (à esquerda)
e após o brochamento (à direita)

Materials respondeu rapidamente às
nossas solicitações e nos recebeu de
braços abertos em sua fábrica. Estou
certo de que o compromisso e a confiança
mútua como companheiros de guerra
resultaram no sucesso deste projeto.”
As duas empresas enfrentaram vários
desafios, como a revisão completa de
todo o processo de desenvolvimento e os
inevitáveis embates entre os profissionais.
Mas superaram cada obstáculo através
do apoio mútuo e alcançaram um nível
mais elevado. A Mitsubishi Materials
continuará empenhada como a melhor
parceira desta empresa líder na indústria
automobilística, contribuindo para o
desenvolvimento dos automóveis.
SEU ESTÚDIO GLOBAL DE MANUFATURA
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CASO 2

FIAT CHRYSLER
AUTOMOBILES (FCA)
Fábrica da FCA em Verrone
Parceria entre o Grupo FCA e a
Mitsubishi Materials
A Mitsubishi Materials Corporation (MMC) construiu uma
sólida parceria com o Grupo Fiat Chrysler Automobiles
(FCA), um dos fabricantes de automóveis tradicionais na
Europa, através do fornecimento de diversas soluções
personalizadas.
9
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(À esquerda) Leonardo Rossi, chefe de fábrica, FCA Verrone
(À direita) Marco Rimoldi, gerente geral, MMC Itália

FCA Verrone: Fornecimento para todas as marcas do
Grupo FCA
A fábrica da FCA em Verrone é a base
produtiva do Grupo FCA na Itália.
Localizada no norte do país, em Verrone,
na região de Piemonte, a fábrica é
cercada por florestas e campos de arroz.
Esta grande fábrica ocupa uma área de
60.000 m², incluindo um armazém de

3.000 m2.
A FCA Verrone produz transmissão
manual (MT) e dupla embreagem seca
(DDCT) para veículos a gasolina e a
diesel para todas as marcas do Grupo
FCA (Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler e
Dodge).

A fábrica da FCA em Verrone recebeu o Gold Level da
World Class Manufacturing (WCM)
Com sua eficiência extremamente
elevada, a fábrica da FCA em Verrone
conquistou em 2015 o Automotive Lean
Production Award, prêmio de grande
prestígio no setor automotivo na Europa.
No mesmo ano, também conquistou a
certificação ouro (Gold Level) da WCM
(World Class Manufacturing).
Estes prêmios foram concedidos pelos
planos de melhoria implementados
globalmente pelo Grupo FCA em todas
as plantas Fiat, Chrysler, CNH e Iveco
desde 2007. A WCM se destaca na
metodologia de manutenção produtiva
total (TPM), manufatura enxuta e gestão
da qualidade total (TQM) com base
nos 10 pilares gerenciais e 10 pilares
técnicos.
Os 10 pilares técnicos são segurança
ocupacional; distribuição de custos; foco
em melhoria; manutenção autônoma

e organização do local de trabalho;
manutenção do quadro de profissionais;
controle de qualidade; logística e
atendimento ao cliente; gerenciamento
antecipado de equipamentos e produtos;
preservação do meio ambiente e
economia de energia; e desenvolvimento
profissional.
O mais importante dentre estes pilares
é a distribuição de custos, que envolve
a identificação de perdas e desperdícios
no processo de produção. Considerando
o impacto econômico, visa reduzir os
custos de toda a fábrica, reduzindo
a zero os acidentes ocupacionais e
ambientais, zero defeitos de qualidade,
zero desperdício e zero perdas.
“Estamos muito orgulhosos por receber
a certificação da WCM. A validação
do sucesso de nossos esforços para
alcançar a máxima eficiência em todo

o gerenciamento aumenta a nossa
motivação para continuar buscando
melhorias em todas as funções da
fábrica e aprimorar o desenvolvimento
de recursos humanos. Receber o Gold
Level significa que a melhoria com a qual
nos comprometemos alcançou o padrão
WCM”, disse Leonardo Rossi, chefe de
fábrica. A Fábrica da FCA em Verrone
alcançou um sistema de manufatura
de alta produtividade e gentil ao meio
ambiente. De fato, a fábrica está
localizada na reserva natural nacional
de Le Baragge, uma área protegida na
região de Ticino.

Por que o Grupo FCA escolheu a MMC (Mitsubishi Materials) como parceira?
O Grupo FCA escolheu a Mitsubishi
Materials como parceira devido ao seu
excelente trabalho em equipe e ao knowhow em tecnologia de usinagem que
proporciona alta eficiência de produção.
A tecnologia da Mitsubishi Materials foi
essencial para ajudar o Grupo FCA a
alcançar o Gold Level do WCM. O gerente
geral da MMC Itália, Marco Rimoldi, e
o chefe de fábrica da FCA em Verrone,
Leonardo Rossi, discutiram e concordaram
sobre os papéis que cada empresa
desempenharia, respectivamente como

fornecedor e usuário das ferramentas
para fabricação futura. “As soluções
fornecidas pela Mitsubishi Materials
foram práticas e fáceis de ajustar para
alcançar os resultados desejados.
Quanto à maximização da capacidade
de maquinário, as ferramentas foram
altamente eficazes não apenas na
redução dos custos de compra, mas
também para otimizar a lucratividade em
todo o sistema de produção”, disse Rossi.
A parceria entre o Grupo FCA e a

Mitsubishi Materials não se limita ao
desenvolvimento de soluções técnicas
e ao fornecimento de ferramentas
avançadas, mas também abrange o
treinamento do pessoal do Grupo FCA.
Os programas de treinamento exclusivos
são personalizados para cada fábrica,
como se fossem ternos feitos sob medida,
para alcançar as metas do Grupo FCA.
Através dos esforços conjuntos de Daniele
Rametta (gerente de contas-chave,
MMC Itália), Marco Giannini (suporte
técnico, MMC Itália), Gabriele Raiano

Fábrica da FCA em Verrone
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Programa de treinamento fornecido pela MMC Itália

(gerente de melhoria de processos,
FCA Verrone) e Mauro Beltrame
(engenheiro know-how, FCA Verrone),
primeiro programa de treinamento
da FCA Verrone foi implementado em
maio de 2017 e foi bem recebido pelos
40 funcionários que participaram.
"Este programa foi concentrado no aço,
o material mais usado na FCA Verrone, e
no know-how de tecnologia de usinagem
em torneamento", disse Giannini, técnico
da MMC Itália. Para garantir a sólida
compreensão técnica dos profissionais,
eles se empenharam no nivelamento
técnico
dos
participantes
com
diferentes faixas etárias, experiências e

(À esquerda) Marco Giannini, suporte técnico, MMC Itália
Daniele Rametta, gerente de contas-chave, MMC Itália

conhecimentos. Os principais conteúdos
abrangem os métodos de fabricação dos
insertos, a descrição das ferramentas
com base na norma ISO, conhecimentos
básicos necessários para a seleção
adequada da ferramenta. Também
são abordados temas específicos por
aplicação, como "torneamento leve
para usinagem de aços em geral" e
"torneamento pesado para usinagem de
aços com tratamento térmico".
O treinamento padrão oferecido a todos os
grupos obteve resultados significativos.
No entanto, o treinamento personalizado
para cada participante obteve resultados
ainda melhores. “A excelente colaboração

permitiu que criássemos programas
adequados aos conhecimentos e
habilidades individuais, e os participantes
ficaram muito satisfeitos com o conteúdo.
Atualmente estamos planejando oferecer
programas com nível mais avançado.
Essa abordagem tem funcionado muito
bem.”, disse o engenheiro Beltrame.
Rossi, chefe de fábrica, acrescentou: “Nós
damos atenção especial ao desempenho
das ferramentas. Uma ferramenta com
ótimo desempenho leva à redução de
custos, além de aumentar a eficiência
de usinagem. Com o prolongamento e a
estabilização da vida útil da ferramenta,
podemos buscar metas ainda mais
agressivas."

Resultados da colaboração entre a FCA Verrone e a MMC
Uma das principais vantagens da
colaboração entre a FCA Verrone e a
MMC é a facilidade de comunicação entre
os engenheiros e os funcionários-chave
de ambas as empresas. Além disso, é
possível analisar as linhas de produção
de forma compartilhada para identificar
os problemas e definir estratégias para
solucioná-los.
“Conhecemos o gerente de contaschave da MMC Itália e pedimos a ele
que aumentasse em 30% a vida útil
das ferramentas de torneamento. Nós
consideramos soluções envolvendo a
melhoria dos suportes para torneamento
interno, e eles estavam prontos para
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prosseguir dentro de uma semana.
Os resultados dos testes mostraram
que poderíamos aumentar a vida útil
da ferramenta em mais de 50%. Esta é
uma diferença enorme.”, disse o gerente
Raiano com um sorriso.
"Eu também participei do teste
de ferramentas para confirmar o
desempenho e a confiabilidade.",
disse
Patrizio
Lalà,
especialista
em ferramentas da FCA Verrone.
“Treinamento flexível e personalizado,
produtos e serviços técnicos que
proporcionam alta produtividade são
as palavras-chave da MMC.”, disse
Rossi, chefe de fábrica. A maior força

da colaboração entre a FCA Verrone e
a MMC é a capacidade de identificar
problemas e encontrar as melhores
soluções baseadas em abordagens
lógicas.
"Melhorar a eficiência e a velocidade
de processamento é essencial. Quando
nos deparamos com um problema, não
podemos perder muito tempo para
definir estratégias de solução. Ao mesmo
tempo, sabemos que quando queremos
solucionar problemas rapidamente, as
medidas padrão não são suficientes.
Isto foi comprovado pelo projeto que
desenvolvemos em conjunto com a
MMC.", afirma Rossi.

FOCO NO DESEMPENHO

Treinamento especial para palestrantes de equipe
Os programas de treinamento oferecidos
pela Mitsubishi Materials à FCA Verrone
priorizam os chamados "palestrantes de
equipe", uma função chave na fábrica.
De olho no futuro, a FCA Verrone
investe pesado na formação dos seus
"palestrantes de equipe".
“A função de 'palestrante de equipe'
foi implementada pela FCA Verrone
e expandida para outras fábricas.
Chamamos de 'palestrante de equipe'
para enfatizar a sua especialização
e diferenciar esta função do líder de
equipe que já existia nas fábricas de
carroceria. Para a função de 'palestrante
de equipe', é escolhido o funcionário
mais qualificado do setor de usinagem,
com conhecimentos avançados sobre
ferramentas e know-how considerável
em usinagem, pois ele também atua
como mediador entre o gerente da
fábrica e os operadores de máquina em
diversas situações. Os 'palestrantes de
equipe' devem participar de diversos
programas
de
treinamento
para
expandir seus conhecimentos em
ferramentas e processos de usinagem,
além de aprimorar a sua capacidade
de comunicação. Os programas de
treinamento da Mitsubishi Materials
têm contribuído para o aprimoramento
técnico da nossa equipe. A metodologia

WCM* requer a categorização dos
recursos humanos de acordo com a
capacidade e especialização, o que nos
permite selecionar os funcionários
conforme as habilidades necessárias
para cada projeto. Para lidar com
problemas mais complexos, temos os
nossos especialistas e, para problemas
mais rotineiros, nossos operadores são
capacitados para solucionar diretamente
no local”, disse Rossi.
“Pedimos à Mitsubishi Materials
a criação de novos programas de
treinamento para reforçar a capacitação
em quantidade e qualidade. Em relação
à quantidade, buscamos melhorar a
eficiência dos treinamentos básicos
para capacitar o maior número possível
de funcionários. Quanto à qualidade,
queremos oferecer programas mais
específicos com conteúdo prático e
altamente especializado. Nosso objetivo
final é aumentar a especialização
geral de toda a equipe. Queremos que
todos sejam capazes de identificar com
precisão as ocorrências, analisá-las no
local na medida do possível e entender
os processos e parâmetros envolvidos,
além de dominar os termos técnicos
necessários para trocar informações
com os fabricantes de ferramentas.”,
disse Raiano.

* World Class Manufacturing. Em português, Manufatura de Classe Mundial.

(Esquerda para direita) Mauro Beltrame, engenheiro de know-how, FCA Verrone,
Gabriele Raiano, gerente de melhoria de processos, FCA Verrone,
Patrizio Lalà, especialista em ferramentas, FCA Verrone,
Daniele Rametta, gerente de contas-chave, MMC Itália

O que a FCA Verrone espera da MMC
Os serviços que a MMC fornece
para a FCA Verrone são totalmente
customizados. “Os relatórios da MMC são
extremamente úteis para compartilhar
informações na fábrica”, disse Beltrame.
Rametta, gerente de contas-chave da
MMC Itália, acrescentou: “Definimos
em conjunto o formato do relatório
porque a comunicação é o resultado
mais importante.” O compartilhamento
de informações é essencial para ganhar
velocidade e eficiência, um dos principais
objetivos da fábrica. A FCA também
está trabalhando no desenvolvimento
de um aplicativo que permite aos
usuários verificar o estado de todos os

processos de fabricação através de seus
smartphones.
A colaboração entre a MMC Itália e
a FCA Verrone, como fornecedor e
usuário de ferramentas, tem um futuro
brilhante. "Espero que a MMC continue
compartilhando conosco o seu knowhow relacionado ao desenvolvimento
tecnológico e que mantenha o
fornecimento não apenas de produtos,
mas também de soluções adequadas e
rápidas. Além disso, espero que eles nos
ajudem com os treinamentos básicos e
avançados.", acrescenta Rossi, chefe de
fábrica.

O gerente de melhoria de processos,
Raiano, acrescentou: “Conhecemos a
MMC há muito tempo e trabalhamos
juntos no passado fora da Itália e eu
realmente tenho uma ótima impressão
deles. As vantagens da MMC Itália são a
qualidade de seus serviços, a velocidade
de resposta e seu entusiasmo em
relação aos testes na fábrica. Mesmo
quando temos problemas que não
estão diretamente relacionados às suas
ferramentas, a equipe da MMC está
sempre determinada a buscar soluções.
Esperamos que essa forte determinação
seja mantida no futuro.”
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Yataro Iwasaki, fundador da Tsukumo
Shokai, antecessora do Grupo Mitsubishi.

Vol. 6

Balde de água produzido pela Tsukumo
Shokai (novembro de 1872). A marca
com "três diamantes" já estava em uso.

Fundamental no crescimento do
Grupo Mitsubishi

Mitsubishi
Materials

Em 1º de abril de 2017, a Mitsubishi Materials apresentou
o novo logotipo com os três diamantes vermelhos. Este
logotipo representa o propósito corporativo de desenvolver
o mercado global através da capacidade tecnológica,
promovendo a expansão dos negócios internacionais,
um dos pilares do gerenciamento do Grupo Mitsubishi
Materials. Apresentamos a história da Mitsubishi
Materials Corporation, que teve um papel importante na
expansão dos negócios do Grupo Mitsubishi.

O logotipo corporativo da Mitsubishi
e as raízes da Mitsubishi Materials
Corporation
Em 1870, Yataro Iwasaki, um funcionário
do Domínio de Tosa, estabeleceu a
Tsukumo Shokai, uma empresa de
navegação homologada pelo governo
local. Em 1873, o nome da empresa foi
alterado para Mitsubishi Shokai. Yataro
escreveu uma carta para seu irmão
Yanosuke que estudava nos Estados
Unidos, no qual dizia: “Eu mudei o
nome da empresa, de Tsukumo Shokai
para Mitsubishi Shokai. O logotipo
da empresa é .” Este foi o início da
história da Mitsubishi e do logotipo que
se tornou sinônimo de confiabilidade. O
logotipo originou-se dos três diamantes
que adornavam a bandeira dos navios
da Tsukumo Shokai. Acredita-se que
este logotipo seja inspirado nos três
diamantes sobrepostos do brasão da
Família Iwasaki e também nas três
folhas de carvalho do brasão do Clã
Yamauchi, do senhor feudal do Domínio
de Tosa.
No mesmo ano, Yataro expandiu os
13
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Na década de 1880, os negócios em mineração de carvão e
minerais se expandiram, tornando-se a base dos negócios
do Grupo Mitsubishi. Na foto, a Mina de Takashima.

Propriedade imperial da Mina de Sado, vendida pelo governo para a
Mitsubishi Goshi Kaisha.

negócios em mineração, comprou
a Mina de Yoshioka e lançou-se
nas atividades de refino de metal.
Posteriormente a mineração de carvão
e minerais passou a ser um dos pilares
dos negócios da Mitsubishi, assim como
o transporte marítimo. Logo estas
atividades deram origem à Mitsubishi
Materials Corporation.
A Mitsubishi Mining foi estabelecida
para gerir os ativos relativos à
mineração da Mitsubishi
Em 1908, a Mitsubishi Shokai
implementou
um
sistema
de
gerenciamento autônomo dos seus
negócios em mineração, operações
bancárias e construção naval, no
qual cada empresa mantinha um
sistema contábil independente e
autossustentado. A implementação
deste
sistema
com
empresas
autônomas geridas por uma matriz era
um método de administração muito
avançado no período Meiji (1868-1912).
Além disso, a Mitsubishi estabeleceu
subsidiárias para ingressar em
diversos segmentos de negócios. Eles

se tornaram independentes no período
Taisho (1912-1926) e se tornaram
membros importantes do grupo de 28
empresas da Mitsubishi Kinyokai.
Simultaneamente
a
esses
desenvolvimentos, a Mitsubishi Mining
foi fundada em 1918 para assumir
a Divisão de Mineração de Carvão e
Minerais da Mitsubishi e os ativos do
Instituto de Pesquisa em Mineração,
que administrava os negócios em
mineração. Esta nova empresa foi a
antecessora da Mitsubishi Materials
Corporation. Em 1942, a Mitsubishi
Mining entrou nos negócios de
ferramentas de corte e, em 1944, iniciou
a produção em massa de produtos de
metalurgia do pó. Em 1945, iniciou a
produção de ligas especiais de cobre.
Esta expansão agressiva dos negócios
se tornaram a base que sustenta a
atual Mitsubishi Materials.
As Divisões de Carvão e Metal da
Mitsubishi Mining foram separadas de
acordo com a Lei de Desconcentração de
Poder Econômico Excessivo
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A Ilha Hashima, onde funcionava uma mina de carvão, ficou famosa
como Gunkanjima ("Ilha Encouraçado").

Em 1950, a Divisão de Metal separou-se da Mitsubishi Mining para
estabelecer a Taihei Mining. Na foto, o anúncio no jornal sobre a
separação.

Fundição e Refinaria Naoshima,
estabelecida como a principal
fundição e refinaria da Mitsubishi.

Fundição de Osaka, 1906.

A
Mitsubishi
Mining
enfrentou
dificuldades em 1947, dois anos após
o fim da Segunda Guerra Mundial. Sob
a influência da política de ocupação
americana, a Lei de Desconcentração
de Poder Econômico Excessivo foi
estabelecida para dissolver grandes
empresas financeiras e a Mitsubishi
Mining tornou-se um alvo. A Mitsubishi
Mining tinha fundos de capital de 407,4
milhões de ienes e vendas anuais de
4.400 milhões de ienes, 46 instalações
incluindo 17 minas de carvão, 20 minas
de metal e 9 outras instalações como
fundições, e 69.672 funcionários.
Em 1° de abril de 1950, a Divisão de
Metais da Mitsubishi Mining se separou
para estabelecer a Taihei Mining.
Embora tenha sido um processo
doloroso para a empresa, tanto a
Mitsubishi Mining quanto a Taihei
Mining continuaram crescendo sob
gestões independentes.
Em 1973, a Mitsubishi Mining fundiu-se
com a Mitsubishi Cement Corporation
e a Hokoku Cement para estabelecer a
Mitsubishi Mining & Cement.

Instituto de Pesquisa em Mineração (por volta de 1920)
A produção em massa de produtos de metalurgia do pó começou em 1944.

A Mitsubishi Mining assumiu a Divisão de Mineração de Carvão da
Mitsubishi (Antecessora da Mitsubishi Cement Corporation).
Na foto, a Planta de Kyushu, Unidade de Fabricação de Kurosaki.

Já a Taihei Mining alterou o nome
para Mitsubishi Metal Mining em 1952.
Posteriormente, em 1973, passou a se
chamar Mitsubishi Metal Corporation,
iniciando uma nova fase nos seus
negócios.
Estabelecimento da Mitsubishi Materials
Corporation
Em 1° de dezembro de 1990, a
Mitsubishi Metal e a Mitsubishi Mining
& Cement fundiram-se, formando
a Mitsubishi Materials Corporation.
As Divisões de Carvão e Metal da
Mitsubishi
Mining
se
fundiram
formando uma nova empresa quarenta
anos depois de terem sido separadas.
Essa fusão resultou na consolidação
da Mitsubishi Materials como um
fabricante abrangente, que dispõe de
tecnologias e produtos manufaturados
em diversos segmentos como fundição,
cimento, ferramentas de corte, ligas,
cerâmicas, produtos químicos, silício,
combustíveis, materiais de construção
e energia nuclear.

a tecnologia e o espírito das atividades
de mineração, um dos principais
negócios da Mitsubishi, e continuou
expandindo seus negócios ativamente.
Com base na sua filosofia corporativa
“Para as pessoas, a sociedade e
a Terra”, a Mitsubishi Materials
preserva seus ativos e tradições,
criando novos materiais através de sua
tecnologia exclusiva, para se tornar
a empresa líder que contribui
para o estabelecimento de uma
sociedade sustentável.

Mitsubishi Materials
(matriz)

A Mitsubishi Materials herdou os ativos,
SEU ESTÚDIO GLOBAL DE MANUFATURA

14

História da Manufatura

História da Manufatura
Vo l . 7

Makoto Nishida:
Grupo de Tecnologia de
Revestimento, Centro de
Desenvolvimento de Materiais e
Revestimentos, Divisão de Pesquisa
e Desenvolvimento.
(funcionário desde 2000)

Classe de metal duro
com cobertura CVD
para torneamento

Tetsuhiko Honma:
Grupo de Engenharia de Projeto
e Manufatura, Departamento de
Produção de Insertos, Planta de
Tsukuba
(funcionário desde 1997)

Série UC51

Em busca do alto desempenho, desafiou o consenso na indústria.
Logo após o seu lançamento em
2005, a Série UC51 alcançou vendas
mensais de 1 milhão de unidades. A
equipe de desenvolvimento priorizou
o desempenho de corte, abrindo mão
da facilidade de identificar as arestas
usadas, um projeto audacioso à
época. Como resultado, o inserto
todo negro obteve um desempenho
excepcional,
surpreendendo
a
todos,
especialmente
aqueles
que defendiam a necessidade
de identificação das arestas.
Apresentamos neste artigo os
bastidores do desenvolvimento da
cobertura "All-black super-even".
15
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Hisashi Hara:
Grupo de Engenharia de
Produção, Departamento de
Engenharia de Produção,
Planta de Tsukuba
(funcionário desde 2002)

História da Manufatura

UC5105/5115
Superfície extremamente
lisa.
– Poderia nos contar um pouco sobre o
desenvolvimento da Série UC51?
Hara: A série UC51 foi lançada em 2005.
Na época, os produtos predominantes
no mercado apresentavam apenas a
face de saída mais lisa (em preto). Para
conquistarmos essa fatia de mercado,
precisávamos oferecer um desempenho
significativamente melhor. Porém, aplicar
o tratamento superficial apenas na face de
saída não seria suficiente. Então pensamos
em aplicar em toda a superfície do inserto.
Nishida:

Nossos concorrentes também
perceberam isso. No entanto, a aplicação do
tratamento superficial em todas as faces do
inserto envolve maiores custos de produção
e dificulta a identificação das arestas
usadas. Portanto, considerando a eficiência
da produção, a facilidade de uso do inserto
e o seu desempenho, os concorrentes
hesitaram em levar esta ideia adiante.

MC5005/5015

compensação, estavam muito satisfeitos
com o desempenho de corte.

– Depois disso, foi lançada a Série MC50
como substituta da Série UC50.

Hara: Os testes no Japão indicaram que
o desempenho triplicou em relação aos
produtos convencionais. Nós buscamos e
conseguimos alcançar o melhor desempenho
do setor, e isso nos deu a confiança para
iniciar as vendas da cobertura "All-black
super even".

Nishida: Não podemos negar que os avanços
da concorrência foram um fator importante
para o desenvolvimento da Série MC50. Por
outro lado, nós já tínhamos a intenção de
desenvolver ferramentas para ferro fundido
nodular, cuja dureza é maior que o ferro
fundido cinzento. Nossa ideia era oferecer
insertos de metal duro com cobertura CVD
para clientes que usam insertos de cerâmica
para usinar ferro fundido.

– Quais foram os desafios enfrentados
durante o desenvolvimento?
Honma: No início do desenvolvimento
quando discutíamos ideias, nosso supervisor
pediu para produzir materiais macios e
flexíveis. Lembro-me claramente de ter
ficado bem confuso. (risos)
Hara: Sim, todos nós nos perguntamos
como uma ferramenta de corte poderia ser
macia e flexível, e como desenvolver? (risos)
Nishida:
Mas quando verificamos a
qualidade e a textura do inserto, é de fato
metaforicamente macio e flexível em
comparação a outras classes, ou seja,
tecnicamente falando, é durável e versátil.

Honma: A vida útil da ferramenta pode ser

prolongada através da melhoria simultânea
da resistência ao desgaste e da resistência
ao microlascamento. Para isso, a chave era
a integração das tecnologias de tratamento
superficial e de revestimento. Consideramos
diversos métodos de tratamento superficial,
mas decidimos pelo método de jateamento
úmido. Por sorte, tínhamos à disposição
uma máquina de jateamento de água que
havia sido adquirida para outra finalidade
justamente na mesma época. Isto nos deu
a liberdade de analisar diversos fatores
imediatamente, o que acabou contribuindo
para as diferentes fases do desenvolvimento
e levou a um avanço significativo.
Hara: A remoção completa da cobertura
dourada na superfície do inserto, tornando-o
todo preto significava sacrificar a facilidade
de identificar as arestas desgastadas.
No início do desenvolvimento, a maioria
da nossa equipe de vendas era contra
essa ideia, o que dificultou o avanço do
desenvolvimento.

Nishida: De fato, identificar as arestas usadas
é muito importante. Mas eu acreditava que
oferecer um desempenho superior seria
muito mais útil aos nossos clientes. Quando
mostramos que as novas tecnologias de
revestimento e de tratamento superficial
levariam a um desempenho muito além do
esperado, as opiniões negativas sobre o inserto
totalmente preto diminuíram gradualmente.
Honma: Quando recebemos o feedback
dos testes de campo pré-venda, sentimos
que a nossa decisão tinha sido justificada.
Nossos clientes relataram a dificuldade de
identificar as arestas desgastadas, mas em

Com excelente desempenho,
alcançou o sucesso.
– Vocês imaginavam que essa classe seria
um sucesso de vendas?
Hara: Estávamos muito confiantes em
relação à qualidade, mas sinceramente eu
não esperava que se tornasse um sucesso
tão grande de vendas.
Nishida: O crescente mercado chinês na
usinagem de ferro fundido teve grande
influência sobre as vendas de ferramentas.
O boca a boca é um fator importante no
mercado chinês. Então, a avaliação positiva
de um cliente se espalhou rapidamente e
outros clientes passaram a comprar o nosso
produto.
Honma: Como só tínhamos uma máquina
de jateamento de água, a produção não
conseguia acompanhar a demanda. Esta
situação era inconveniente para os clientes,
mas nós nos sentíamos realizados pelo
sucesso em vendas.
Nishida: A chave para o sucesso foi a
combinação de duas tecnologias: a tecnologia
de tratamento superficial com jateamento
úmido, cujos efeitos foram potencializados
pela tecnologia de revestimento. É
impressionante como a integração de duas
tecnologias diferentes pode resultar em um
desempenho tão superior. Essa experiência
foi extremamente valiosa para mim.

Honma: O desempenho da Série MC50 na
usinagem de ferro fundido nodular DIN GGG70 é excepcional.
Nishida: Com a melhoria significativa da
camada intermediária do revestimento, a
classe MC5015 oferece desempenho 2 a
3 vezes superior ao produto convencional,
especialmente no corte interrompido. A
Série MC50 é o primeiro produto com a
nossa tecnologia patenteada "TOUGH-Grip"
(tecnologia para aumento da resistência da
camada de revestimento).

– Por fim, gostaria de deixar um recado
para os nossos leitores?
Hara: Quando entrei para a equipe de
desenvolvimento da Série UC51, era o meu
segundo ano na empresa. Apesar de todos
os desafios, estávamos muito focados na
melhoria do desempenho e não desistimos.
Olhando para trás, foi uma experiência
muito valiosa. Gostaria de dizer aos jovens
desenvolvedores para não desistirem, pois a
persistência é o caminho para o sucesso.
Nishida: Como desenvolvedor, é necessário
compreender os princípios de cada
fenômeno. Quando entendemos os princípios,
podemos aplicá-los aos desenvolvimentos
subsequentes. Como as tecnologias de
análise no desenvolvimento de materiais têm
melhorado consideravelmente, devemos ter
uma compreensão clara sobre os princípios.
Hara: Naquela época, a análise envolvia
dimensões em mícron, mas agora falamos
em escala nano. É importante a combinação
entre o entusiasmo em busca do melhor
desempenho e a serenidade para fazer uma
análise lógica.
Nishida: Desenvolvemos essa ferramenta
com foco no desempenho de corte.
Porém, do ponto de vista da praticidade, a
facilidade de identificação das arestas é uma
propriedade importante. Portanto, vamos
desenvolver produtos com foco não apenas
no desempenho de corte, mas também na
facilidade de uso para o cliente.
Honma: Queremos expandir a tecnologia de
tratamento superficial usada na Série UC51
para diversos outros produtos. Por favor,
aguardem os próximos desenvolvimentos.
SEU ESTÚDIO GLOBAL DE MANUFATURA
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A brocha helicoidal de
grande diâmetro que
contribui para a automação
na indústria automotiva
Ferramentas de
grande porte que
apoiam a indústria
automotiva
17

SEU ESTÚDIO GLOBAL DE MANUFATURA

As engrenagens planetárias são um componente chave nas transmissões
automáticas (AT). A mudança da transmissão manual para a automática
exigiu melhorias na produção dessas engrenagens essenciais. Então, a
brocha helicoidal de grande diâmetro foi desenvolvida para atender essa
necessidade. A brocha helicoidal permite usinar com precisão as engrenagens
em uma única etapa, desde o desbaste ao acabamento. Conversamos com
funcionários do Departamento de Fabricação de Ferramentas para Corte
de Engrenagem sobre a história do desenvolvimento das nossas brochas,
produtos inovadores à frente do seu tempo.
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ARQUIVO DE TECNOLOGIA
RES UM O

O que é brochamento?

preciso estabelecer as condições
de corte ideais para cada processo
desde o desbaste, semiacabamento
até o acabamento. Por outro lado, o
brochamento permite realizar todas
as três etapas em um único processo,
aumentando significativamente a
produtividade.

Brochamento é um método de corte
para geração de perfis especiais
como ranhuras e rasgos de chaveta. É
realizado com uso de brochas, que são
ferramentas cilíndricas e alongadas
com inúmeros "dentes" ao longo do
seu comprimento. A brocha usina
enquanto é tracionada através de um
furo na peça. Seus múltiplos dentes
removem material gradualmente,
sendo que os últimos dentes têm
o formato final que se deseja gerar
na peça acabada. Assim, a brocha
realiza todo o processo de geração de
engrenagens em uma única etapa,
desde o desbaste até o acabamento.
As
transmissões
automáticas
exigem engrenagens de alta
precisão. Para usiná-las usando
cortadores de engrenagem, é

Características do brochamento
Geração de engrenagens internas
de alta precisão na peça
Com múltiplos dentes dispostos
sequencialmente para as operações
de desbaste até o acabamento, as
brochas apresentam as seguintes
características:
• Usando uma brochadeira (máquina),
basta tracionar a brocha através do
furo da peça, o que reduz o tempo
de corte.

Usinagem com cortador de engrenagem

Brochamento

• O processo completo requer mais tempo.
• Dificuldade de gerar perfis especiais.

Parte

1

1962 ~

Dente
frontal
Guia
de entrada

Diâmetro externo
da guia de entrada
Comprimento da haste

• Realiza usinagem de
alta precisão em tempo
extremamente curto.
• Facilidade de gerar perfis
complexos.
• Operação fácil e não requer
habilidade técnica especial.
• Precisão superficial e
dimensional.
• O tempo de processamento
é curto, beneficiando a
produção em massa

A Planta de Akashi inicia suas operações

Após 1955, o rápido crescimento da
indústria manufatureira no Japão
estimulou a demanda por ferramentas
de corte. Para atender essa demanda,
a Mitsubishi Materials inaugurou a
Planta de Akashi em 1962. A Planta de
Akashi tinha diversos equipamentos

Tirante de tração

• A agudez e a precisão da aresta de
corte da brocha são reproduzidas
diretamente na peça. Portanto,
quanto maior a precisão da
brocha, melhor será a qualidade
da superfície usinada e a precisão
dimensional da peça acabada.
• Permite a geração axial de
engrenagens com perfis complexos,
como por exemplo, ranhuras com
ângulo de hélice.
• A profundidade de corte por aresta
e o volume total de remoção de
material podem ser analisados e
definidos previamente durante o
desenvolvimento do projeto. Portanto,
não requer habilidades especiais dos
operadores para tracionar a brocha
através do furo da peça.
• Como a pressão de corte é aplicada
no sentido de fixação da peça,
não requer dispositivo de fixação
especial.

de ponta para processos específicos,
como polimento, tratamento térmico
e inspeção, usados na fabricação de
diversas ferramentas de corte como
brocas, fresas de topo, alargadores e
brochas. Especificamente no caso das
brochas, esperava-se que as brochas

Diâmetro externo do
dente frontal

Diâmetro
externo do dente
de acabamento

Corte
Dentes de Dentes de
acabasemiDentes de desbaste acabamento mento
Comprimento do dente
Comprimento total

Guia
traseira

oferecessem vantagens significativas
para os clientes, já que tinham a
capacidade de gerar engrenagens
com precisão e eficiência. Portanto,
a Mitsubishi Materials foi uma das
pioneiras no desenvolvimento de
brochas.

Suporte

Diâmetro externo
da guia traseira
Comprimento
do suporte

Fig. 1 Nomenclatura das partes da brocha interna
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2

A rápida implementação
de transmissões automáticas
aumentou a demanda por brochas
1990 ~

A implementação da transmissão
automática acelerou nos anos 90, exigindo
o aumento da eficiência na produção
de engrenagens planetárias, cujos
diâmetros são relativamente grandes.
Antes do desenvolvimento das brochas,
as engrenagens eram usinadas com
cortadores de engrenagens. Este processo
era composto por três etapas: desbaste,
semiacabamento e acabamento, e o tempo
de corte durava aproximadamente 2 a 3
minutos por engrenagem. Por outro lado, o
brochamento requer apenas 30 segundos
ou menos para usinar cada engrenagem,
o que significa um aumento de 4 a 6
vezes na produtividade. Além de oferecer

precisão muito superior ao cortador de
engrenagem, o brochamento realiza as
operações de desbaste e acabamento em
uma única etapa à medida que a brocha é
tracionada através do furo da peça.
Para tirar o máximo proveito de todos
esses benefícios, a Mitsubishi Materials
iniciou o desenvolvimento de uma brocha
helicoidal de grande diâmetro, um modelo
avançado da brocha "spline" (estria)
convencional.
O primeiro protótipo era do tipo modular,
composto pelo corpo principal (dentes de
desbaste) com arestas de corte periféricas,
e pelo "shell" (dentes de acabamento)
com arestas de corte espessas. Porém,

naquela época não havia um dispositivo de
medição de alta precisão que fosse grande
o suficiente para inspecionar uma brocha
tão grande. Por isso, o protótipo precisava
ser dividido entre o corpo principal e o
"shell".
As brochas reproduzem na peça o mesmo
perfil dos seus dentes. Portanto, a alta
precisão da brocha é determinante para
gerar engrenagens de alta precisão.
Porém, a precisão da brocha tipo modular
não é tão elevada. Vários protótipos foram
fornecidos aos fabricantes de transmissão
automática; no entanto, a maioria deles
foi devolvida por não atender os requisitos
de precisão. Os dentes de acabamento
("shell") determinam a precisão da brocha
modular, exigindo o controle em escala
micrométrica. Em torno de 1995, através
do processo de melhoria contínua, a
Mitsubishi conseguiu alcançar uma
precisão estável do produto final, o qual foi
lançado oficialmente no mercado.

de
3um dispositivoOdedesenvolvimento
medição inovador
2000 ~

contribuiu para o lançamento da
primeira brocha inteiriça do mundo

Nos anos 90, a Mitsubishi Materials
iniciou a produção em massa das brochas
modulares e simultaneamente iniciou
um novo projeto: o desenvolvimento de
uma brocha tipo "inteiriça". Mas havia um
grande obstáculo para concretizar este
projeto. Naquela época, não existia um
dispositivo de medição grande o suficiente
e nem mesmo um método de medição
para inspecionar a precisão dos dentes
de uma brocha inteiriça tão grande, o que
dificultava a afiação precisa dos dentes.
A brocha helicoidal de grande diâmetro
usado na usinagem de engrenagens
planetárias para transmissão automática
(AT) têm diâmetro externo de ø100 - 180mm
e comprimento total de 1.500 - 2.000mm.
Diante disso, foi adotado um tipo de brocha
modular que permitia destacar apenas o
"shell" (dentes de acabamento), que requer
maior precisão. Devido às suas dimensões
menores, era possível inspecionar com
precisão esta parte da brocha, usando um
dispositivo de medição de engrenagens.
No entanto, a medição de precisão de
uma brocha inteiriça grande exigia o
19
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desenvolvimento de um novo dispositivo
de medição. Então, um engenheiro da
Mitsubishi Materials conseguiu criar um
dispositivo de medição inovador para
inspecionar o perfil do dente dentro da
máquina. Este era o primeiro dispositivo
de medição deste tipo no mundo, o
que concedeu à Mitsubishi Materials
o "Prêmio de Incentivo" da Associação
de Engenheiros Mecânicos do Japão.
Posteriormente este engenheiro concluiu
o doutorado na Escola de Graduação em
Engenharia da Universidade de Osaka.
Seus estudos concluíram que: "Durante
a operação de retífica de alta precisão
de engrenagens retas e helicoidais na
máquina, ocorrem erros de medição devido
aos desvios de retífica do perfil do rebolo e
do dente. Esse erro é medido e os dados
de medição são analisados em tempo real.
Então, um programa de correção de erros
é gerado automaticamente e devolvido
imediatamente à máquina de retífica. Estes
sistemas combinados permitem manter a
precisão na retífica de engrenagens.”
Dessa forma, usando este dispositivo

inovador que permite medir o perfil do
dente dentro da própria máquina e uma
retificadora CNC com excelente precisão
de posicionamento, qualquer formato
de aresta de corte (perfil do dente) pode
ser retificado com precisão, inclusive os
dentes de uma brocha inteiriça. Assim,
conseguimos desenvolver a primeira
brocha helicoidal inteiriça de grande
diâmetro do mundo.
A brocha helicoidal inteiriça gera
engrenagens de alta precisão e permite
reduzir significativamente os custos de
produção, pois o corpo e os dentes são
fabricados em uma única etapa. Também
otimiza o esforço de corte de cada dente, o
que reduz o desgaste da brocha e aumenta
sua vida útil. Além disso, elimina os custos
operacionais decorrentes da montagem,
desmontagem e ajustes exigidos pela
brocha tipo modular. Estas vantagens
agradaram nossos clientes, em especial os
fabricantes estrangeiros de transmissão
automática, principalmente pelo fato de
reduzir a carga de trabalho dos operadores
durante a operação de reafiação.
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4

2010 ~

Estabelecendo
novas metas

Enquanto o desenvolvimento da brocha
inteiriça avançava, a Mitsubishi Materials
também se dedicava às melhorias da
brocha modular.
As estrias podem ter o formato de
anel (ângulo reto em relação ao eixo)
ou formato de hélice (ângulo diferente
de 90°). A estria tipo anel causa uma
mudança significativa no esforço de
corte em comparação ao tipo helicoidal,
reduzindo a vida útil da ferramenta. Já o
tipo helicoidal reduz o esforço de corte,
o que melhora a precisão de forma da
engrenagem e aumenta a vida útil da
ferramenta, mas requer um equipamento
especial para reafiação.
Existem três tipos de combinação dos
dentes. A primeira é a combinação entre
o corpo principal e o "shell" (dentes de
acabamento), sendo ambos ortogonais
(ângulo de 90º) em relação ao eixo. A
segunda é uma combinação do corpo
principal ortogonal ao eixo, enquanto

o "shell" é do tipo "off-normal" (ângulo
diferente de 90º). A terceira é uma
combinação do corpo principal e o "shell",
sendo ambos do tipo "off-normal".
O número de estrias é variável. Por
exemplo, o corpo principal possui de 4 a
6 estrias, enquanto o "shell" apresenta
o dobro com 8 a 10 estrias, sendo que
quanto mais dentes, maior será a agudez.
Assim como a brocha modular, a brocha
inteiriça também apresenta as três
combinações entre o corpo principal e o
"shell". No entanto, a brocha inteiriça com
quantidades diferentes de estrias entre o
corpo principal e o "shell" ainda está em
desenvolvimento.
A fabricação de brochas de alta
precisão exige um controle rigoroso da
temperatura durante a retífica. Como este
é um processo que demanda tempo, as
variações de temperatura precisam ser
rigorosamente controladas para prevenir
a expansão e contração da máquina, pois

Estria helicoidal
(Ângulo diferente de 90°)

Estria paralela
(Ângulo reto em relação ao eixo)

isso prejudica a precisão do passo do
produto acabado.
Para produzir brochas de qualidade
e precisão superiores, a Mitsubishi
Materials continuará buscando novos
métodos de fabricação que minimizem as
variações de temperatura.

Relembrando a história das brochas helicoidais
Nishikawa:
O
Departamento
de
Fabricação de Ferramentas para Corte
de Engrenagem, onde fabricamos as
brochas, tem o contato direto com os
clientes. Para nós, é muito importante
receber o feedback dos clientes após
o uso da ferramenta e entender suas
dificuldades. Quando recebemos críticas,
vamos muito além de apenas corrigir
o problema. Nós sempre tentamos
entender os problemas que o cliente
enfrenta para propor as soluções mais
adequadas. Esta conduta é a base da
nossa evolução.
Kohno: O que a fabricação de ferramentas

de precisão tem de mais fascinante
é que nem sempre segue a teoria,
especialmente na fabricação de brochas.
Nós desenvolvemos brochas helicoidais
de grande diâmetro, algumas medindo
mais de 2 metros de comprimento.
Pequenas variações nos dentes da brocha
têm grande influência na precisão do
produto final. Por exemplo, uma leve
afiação manual da aresta de corte pode
melhorar significativamente a precisão da
brocha. Isso não pode ser explicado pela
teoria e nem pode ser feito por qualquer
pessoa. É curioso como algo tão abstrato
como esta habilidade manual pode tornar
as ferramentas de precisão ainda mais
precisas.

(À esquerda) Mitsuo Nishikawa, gerente geral,
Departamento de Fabricação de Ferramentas
para Corte de Engrenagem
(À direita) Kensuke Kohno, gerente adjunto,
Departamento de Fabricação de Ferramentas
para Corte de Engrenagem, líder do Grupo de
Desenvolvimento de Projeto

SEU ESTÚDIO GLOBAL DE MANUFATURA
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SOBRE NÓS
Divisão de Logística

Pergunte ao gerente!

Eiji Koga
Gerente geral, Divisão de Logística

Nossa meta é entregar
nossos produtos para
os clientes ao redor do
mundo em 24 horas.
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A rede logística que
apoia as plantas de
fabricação no mundo.
A Mitsubishi Materials entrega de forma rápida e eficiente mais
de 40.000 produtos para clientes no mundo todo, através dos
seus 5 centros de distribuição localizados em diferentes países.
Unificação do gerenciamento de
estoques através de uma rede global
A Mitsubishi Materials comercializa
produtos no mundo todo. Portanto, é
importante termos estratégias logísticas
que nos permitam a pronta entrega de
nossos produtos com o menor custo
possível.
A Divisão de Logística tem duas
funções principais. Uma delas é o
"Planejamento e Gerenciamento", com
estratégias elaboradas e executadas
com foco no cliente. A outra função é o
"Desenvolvimento de Sistemas" para dar
suporte à execução destas estratégias.
Em "Planejamento e gerenciamento",
nós estabelecemos cinco centros de
distribuição em diferentes países para
criar um sistema de fornecimento
estruturado, capaz de atender o mundo
todo. O Centro de Distribuição Global
(Narita, Japão) fornece globalmente para
diversos países; enquanto os Centros
de Distribuição da Europa (Holanda),
América do Norte (Los Angeles, EUA),
Ásia (Cingapura) e China (Xangai, China)
têm foco no abastecimento regional.
Quanto
ao
"Desenvolvimento
de Sistemas", no ano de 2000
implementamos o "Projeto Zero Stockout"
para eliminar a falta de estoque, e

também iniciamos um exclusivo
sistema de abastecimento de estoque.
Atualmente a Divisão de Logística realiza
o gerenciamento unificado de todos os
centros de distribuição no mundo, o
que permite manter o equilíbrio entre o
abastecimento do estoque e a distribuição
dos produtos.
Continuamos
aprimorando
essas
iniciativas em busca de um sistema
de logística cada vez mais eficiente
para atender nossos clientes com
pronta entrega. Também otimizamos o
atendimento ao cliente através do uso de
diferentes embalagens para cada região
nos respectivos centros de distribuição,
assim como etiquetas e marcações
especiais de acordo com as necessidades
de cada cliente.
Construindo uma cadeia de
suprimentos que atende a expectativa
do cliente
Além da melhoria da eficiência e redução
dos custos do atual sistema logístico,
estamos criando um novo sistema que
analisa toda a cadeia de suprimentos
para antecipar e responder às mudanças
no ambiente. Por exemplo, diversos
dados são compartilhados em tempo real
entre os cinco centros de distribuição,

facilitando a transferência de produtos
e evitando o armazenamento por longos
períodos.
Também estamos empenhados em
tornar a cadeia de suprimentos ainda
mais estratégica através da aplicação
efetiva do Acordo de Livre Comércio
(FTA). Além de gerenciar a logística de
produtos fabricados e vendidos em cada
região, para otimizar a transferência
de estoque entre países vizinhos, é
importante responder de maneira eficaz
ao FTA, Acordo de Parceria Econômica
Transpacífica (TPP) e à Parceria
Econômica Global Regional (RCEP).
Para atender as necessidades do
cliente, temos que atender pequenos
lotes, controlar efetivamente o número
dos lotes e reduzir significativamente o
prazo de entrega. Para isso, precisamos
explorar todo o potencial da TI de ponta.
Embora grande parte das informações
relativas à logística como pedidos de

compra e expedição estejam digitalizados
e armazenados em um banco de
dados, o sistema ainda não é perfeito.
Continuaremos focados na construção
de um avançado sistema de cadeia de
suprimentos, capaz de responder às
mudanças através da disponibilização
em tempo real de todas as informações
necessárias para a tomada de decisão
mais rápida e precisa.
Em busca da logística ideal para o
cliente
Para conquistar a satisfação do cliente,
buscamos não apenas a rapidez na
entrega, mas também maior eficiência
em toda a cadeia de suprimentos através
da implementação de uma TI avançada.
Nossa meta é construir um ambiente que
permite entregar produtos aos clientes a
qualquer hora, em qualquer lugar. Para
oferecer os melhores serviços aos nossos
clientes, precisamos coletar informações

de forma contínua. Às vezes, a chave para
a melhoria de nossos serviços pode estar
escondida em nossas vidas diárias, fora
do ambiente de trabalho. Quando surgem
ideias que podem trazer melhorias ao
trabalho, mesmo que sejam pequenas,
vamos tentar implementá-las sem
hesitação. Vamos continuar valorizando
desde as pequenas melhorias.
Exploramos os avançados serviços
de vendas pela internet como algo
natural no nosso dia a dia. Por isso,
buscamos ativamente, tanto no setor
de ferramentas quanto em outros
segmentos, informações que possam
aumentar a nossa eficiência. Com isso,
pretendemos construir uma rede global
ainda melhor, capaz de entregar produtos
em até 24 horas para que a “DIAEDGE
da Mitsubishi Materials” seja a primeira
escolha dos nossos clientes.

Rede global
Holanda
(Centro de Distribuição da Europa: EDC)

Cingapura
(Centro de Distribuição da Ásia: ADC)

Narita
(Centro de Distribuição Global: GDC)

Los Angeles
Xangai
(Centro de Distribuição da
(Centro de Distribuição da China: CDC) América do Norte: NADC)
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Ferramentas que
coletam cavacos
Qing NEO
Ferramentas com sistema de coleta de cavacos desenvolvidas há 30 anos
A coleta de cavacos é um tema
constante na usinagem de metais. O
manuseio inadequado dos cavacos
pode causar diversos problemas como
baixa qualidade da superfície usinada
e danos à aresta de corte. De modo
geral, as melhorias implementadas às
ferramentas têm focado principalmente
o quebra-cavaco e a refrigeração.
No entanto, há cerca de 30 anos, a

Mitsubishi Materials abordou esse
problema através de uma perspectiva
completamente diferente: a aplicação
da sucção, como um aspirador de pó
durante o corte.
Em 1986, essa ideia foi incorporada às
fresas Qing. Esta ferramenta especial
foi projetada para coletar os cavacos
durante o faceamento do bloco de
motor automotivo. Os cavacos podem

danificar a superfície interna do bloco
de motor. Além disso, a necessidade de
interromper a usinagem para removêlos acaba prejudicando a qualidade e a
eficiência do processo. Para solucionar
estes problemas, a Mitsubishi Materials
desenvolveu uma ferramenta que coleta
os cavacos enquanto usina.
Apresentamos a seguir a história destas
ferramentas.

comprimido. Esta fresa teve uma boa
aceitação em muitos clientes devido à
eficácia na usinagem de ferro fundido e
alumínio.
A terceira geração da fresa Qing foi
desenvolvida no final dos anos 90,
retomando o conceito de expulsão efetiva
dos cavacos, sem aspiração. Isso foi
possível usando a força centrífuga para
lançar os cavacos diretamente para um
transportador, o que dispensava o uso
do coletor de pó e do ar comprimido.
Este sistema possibilitou a simplificação
da estrutura e consequente redução
do preço da ferramenta, além de
ser compatível com os trocadores
automáticos de ferramentas dos centros

de usinagem.
Posteriormente
os
concorrentes
também lançaram outras ferramentas
com sistema de aspiração de cavacos.
No entanto, o suporte técnico e a
manutenção geravam altos custos em
comparação às ferramentas comuns.
Além disso, a manufatura celular (células
de produção) avançou como parte da
estratégia de controle dos cavacos,
reduzindo gradualmente a demanda por
ferramentas com sistema de coleta de
cavacos. Com isso, muitos concorrentes
desistiram de fabricar estas ferramentas,
mas a Mitsubishi Materials manteve a
fabricação para atender clientes que
usavam as fresas Qing.

Evolução das Fresas Qing
A primeira fresa Qing (tipo QSV) foi
lançada em 1986. Foi adotado um sistema
de coleta de cavacos onde uma placa
guia levantava os cavacos, os quais eram
aspirados através de um invólucro com
coletor. Embora a capacidade de coletar
os cavacos fosse altamente estável,
exigia o uso de um coletor e mangueiras
que eram relativamente caros.
No início dos anos 90, foi desenvolvida a
segunda geração da fresa Qing (tipo QWA)
com sistema duplo de ar comprimido para
aumentar a praticidade. Neste sistema,
o ar comprimido era fornecido para
dentro do invólucro, criando um turbilhão
que soprava os cavacos, os quais eram
aspirados por um amplificador de ar

1a Fresa Qing
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2a Fresa Qing

3a Fresa Qing

Em 2015, a pedido da Toyota Auto Body, a Mitsubishi Materials iniciou
o desenvolvimento da Qing NEO, a 4ª geração da ferramenta Qing.
A Qing NEO dispõe de uma estrutura com um invólucro cobrindo
desde o adaptador, rolamento, contraporca, até a fresa. Este sistema
altamente eficaz aspira os cavacos gerados pela aresta de corte da
ferramenta e lança-os da base do adaptador até um coletor externo.
Até a sua terceira geração, a aplicação do sistema Qing era limitada,
pois estava disponível apenas para fresas de face. Já a Qing NEO
permite aplicações diversas, como operações de cópia e fresamento
profundo, além do faceamento. A velocidade do fluxo de ar em torno
da aresta de corte da ferramenta atinge 10.000 - 40.000 mm/s, o
suficiente para aspirar os cavacos e lançá-los pelo tubo fixado ao
adaptador, transportando-os até o invólucro (base) com a ajuda da
força centrífuga gerada pela rotação da ferramenta e pelo fluxo
de ar. Atualmente a Qing NEO está em desenvolvimento contínuo,
com a implementação de melhorias como compatibilidade com o
sistema de troca automática de ferramentas (ATC), além do projeto
para aplicação da Qing NEO às ferramentas de torneamento.

Efeito de coleta de cavacos
vc = 130m / min, fz = 1,3mm / dente ap = 1mm, ae = 35mm, L200m
Usinagem de bloco L200m (1 passe)

ARESTA DE CORTE

Desenvolvimento da Qing NEO, nova
fresa com sistema de coleta de cavacos

Estrutura do corpo
Adaptador
(com canal variável)
Rolamento
Contraporca
Invólucro
(base)

Invólucro
(tubo)

Fresa

Estrutura da fresa
Canal

AJX
Cavacos espalhados
0.0390 kg

Qing NEO
Cavacos espalhados
0 kg

Placa guia

Perspectivas dos desenvolvedores
Horiike: Eu participei do desenvolvimento da segunda e da terceira
geração das fresas Qing. Embora houvesse demanda dos clientes
para desenvolvermos uma fresa Qing para usinagem de moldes
metálicos, naquela época não existia CAD 3D, nem tecnologia
para análise de fenômenos de fluidos para sucção dos cavacos.
A tecnologia de fabricação também não era tão avançada para
desenvolver um produto como este. No entanto, o recente
progresso em diversas tecnologias possibilitou o projeto de
mecanismos que eram impensáveis no passado. Esperamos que
esta nova fresa Qing seja tão popular entre os clientes quanto as
gerações anteriores.

(À esquerda) Nobukazu Horiike, Grupo de Ferramentas Industriais, Centro
de Desenvolvimento de Ferramentas Intercambiáveis, Divisão de P & D
(funcionário desde 1988)
(À direita) Takahiro Sato, Grupo de Ferramentas Inovadoras e Avançadas,
Centro de Tecnologia de Usinagem, Divisão de P & D (funcionário desde 1987)

Sato: A Qing NEO foi fabricada com sucesso porque conseguimos
imaginar o resultado final desde a fase inicial do projeto. Adquiri
conhecimentos sobre ferramentas com sistema de coleta
de cavacos e outras tecnologias relacionadas. Aprendi sobre
os coletores de cavacos, mangueiras, rolamentos e outros
mecanismos que não estão diretamente ligados às ferramentas
que desenvolvemos usualmente. Isso ampliou meus horizontes
como engenheiro. Eu gostaria de focar na redução de custos para
aumentar a satisfação do cliente e expandir a linha de produtos
com o sistema Qing para ampliar o seu campo de aplicação.
SEU ESTÚDIO GLOBAL DE MANUFATURA
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Especial: Toyota Auto Body

Qing NEO Desenvolvimento através
do trabalho em equipe

A Toyota Auto Body, parceira no desenvolvimento da Qing NEO, foi fundada em 1945 como fabricante de carrocerias de caminhões
do Grupo Toyota. Expandiu seus negócios incorporando veículos comerciais, minivans e SUVs. Através de um sistema consistente
de desenvolvimento e produção nacional, seus produtos responderam efetivamente às necessidades do mercado. Além disso,
a empresa está envolvida na concepção e desenvolvimento de veículos e dispositivos que apoiam o transporte de idosos e
portadores de deficiência, como microveículos elétricos, considerados a próxima geração de soluções em mobilidade pessoal.
Neste artigo, conversamos com Mitsumasa Okuda, Akihiro Idota e Satonori Matsumoto da Toyota Auto Body, que nos contaram
sobre os bastidores do desenvolvimento da Qing NEO em parceria com a Mitsubishi Materials.

Automação da usinagem de
moldes metálicos
– Como surgiu o desenvolvimento
conjunto da Qing NEO?
Okuda: A Divisão de Moldes Metálicos
fabrica moldes de prensa para painéis de
carroceria. Como os moldes de prensa
para veículos comerciais, minivans e SUVs
são grandes, a quantidade de cavacos
gerados durante a usinagem também é
muito grande. Atualmente a usinagem
precisa ser interrompida para a remoção
dos cavacos, consumindo o tempo valioso
da produção. Como a automação da
usinagem é essencial para reduzir custos
e aumentar a produtividade, a remoção
de cavacos é uma questão importante.
Então, lembramos de uma "ferramenta
que aspira os cavacos enquanto usina", em
uso há muito tempo no setor de usinagem
de motor. Se conseguíssemos usar essa
ferramenta, seria um grande passo rumo
à automação. Este foi o ponto de partida.
– Quando vocês começaram a trabalhar
na automação da fabricação de moldes
de prensa?
Okuda: Decidimos mudar o método
fundamental de fabricação de moldes
metálicos em 2012. Como parte
importante deste projeto, discutimos
a redução de desperdícios em cada
Mitsumasa Okuda: Gerente
geral, Divisão de Engenharia
de Máquinas, Departamento de
Máquinas e Ferramentas
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processo de fabricação, onde surgiu a
ideia da ferramenta que coleta cavacos.
Sato: Nossa primeira reunião foi em junho
de 2015.
Idota: Quando visitamos pela primeira
vez a Planta de Tsukuba da Mitsubishi
Materials, levamos um rascunho para
ilustrar a nossa ideia, mas estávamos
inseguros se a Mitsubishi Materials
aceitaria uma solicitação tão complicada.
(risos) Mas tivemos o apoio da equipe
que já nos atendia e quando realmente
aceitaram o nosso pedido, foi uma mistura
de alívio e gratidão.
Okuda: Embora a Mitsubishi Materials
tivesse a experiência de desenvolvimento
da fresa Qing, como a nossa proposta era
uma fresa específica para usinagem de
moldes, imagino que a Mitsubishi Materials
tenha começado o projeto praticamente
do zero. Ainda assim, o entusiasmo deles
em trabalhar conosco era evidente desde
o início, e essa receptividade foi muito
marcante para nós.
Sato: Agradecemos pelas suas palavras
gentis. Quando recebemos a solicitação
pela primeira vez, fiquei um pouco
preocupado se conseguiríamos atender
as suas necessidades. (risos) Afinal, este
projeto inédito exigia a aspiração dos
cavacos, desafiando a gravidade. Tivemos
que pensar muito, mas minha experiência

Akihiro Idota: Gerente de projetos,
Divisão de Engenharia de Máquinas,
Departamento de Máquinas e
Ferramentas

Satonori Matsumoto: Grupo de Moldes
Metálicos, Divisão de Engenharia de
Máquinas, Departamento de Máquinas
e Ferramentas

no desenvolvimento de brocas contribuiu
para a idealização de um novo formato.
Quando surgiu essa nova ideia, senti que
poderia dar certo.
Matsumoto:
Eles
sempre
nos
surpreendiam pela rapidez com que
atendiam nossas solicitações, mesmo que
fossem complicadas. Depois de cada teste,
eles logo apresentavam novos protótipos
com melhorias e isso nos transmitia muita
confiança.
Idota: Iniciamos o contato em junho e
em meados de setembro, a Mitsubishi
Materials já apresentou o protótipo,
não só da ferramenta como também do
invólucro.
Sato: Em setembro, realizamos o teste
(Esquerda para direita) Takahiro Sato (Mitsubishi
Materials), Akihiro Idota e Satonori Matsumoto
(Toyota Auto Body), Yoshiyuki Sugiura (Escritório de
Mikawa, Divisão de Vendas, Mitsubishi Materials),
Mitsumasa Okuda (Toyota Auto Body)
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de usinagem em condições de corte
usuais. Não ocorreram anormalidades
como trepidação e a taxa de aspiração de
cavacos tinha alcançado mais de 90% da
nossa meta. Então tivemos a certeza de
que daria certo.

Parceiro em busca de
"usinagem mágica"
Okuda: Fiquei muito impressionado com
o teste de usinagem. A usinagem sem
os cavacos parecia mágica e foi muito
surpreendente.
Sato: Ficamos muito felizes em
surpreender a todos com a usinagem
sem cavacos. Isso nos motivou a buscar
a satisfação cada vez maior do cliente.
É muito empolgante impressionar os
clientes oferecendo um desempenho que
supera suas expectativas.
Idota: O Sr. Sato foi muito prestativo e
atendeu às nossas expectativas. Sempre
que encontrávamos problemas, ele
propunha soluções e já apresentava as
melhorias no protótipo seguinte.
Sato: Ver a alegria de todos a cada problema
solucionado foi muito gratificante. Por isso,
sinceramente não foi nenhum sacrifício
para mim. (risos) Na minha experiência
profissional, não tive tantas oportunidades
de propor e discutir soluções com o
cliente de forma tão intensa como neste
desenvolvimento conjunto. Então, eu ficava
até ansioso para encontrar com a equipe
da Toyota Auto Body.
Idota: Todo ano no mês de novembro,
apresentamos na nossa empresa, as
melhorias técnicas que desenvolvemos.
Nós conseguimos concluir e apresentar
o protótipo da Qing NEO da Mitsubishi
Materials. Nesta ocasião, eu apresentei
o vídeo com a performance do produto.
Todos ficaram impressionados com a
eficácia e eu me senti realizado. (risos)
– O desenvolvimento foi tranquilo?
Idota: Dependendo da geometria da
peça e do método de usinagem, às vezes
ocorriam problemas como interferência
entre o coletor de cavacos e o adaptador,
ou apresentava baixa eficiência na coleta
de cavacos. Mas identificamos as causas e
solucionamos cada problema que surgia.

Sato: Na usinagem com inclinação a 75
graus, o volume de cavacos não aspirados
ainda é grande. Neste aspecto, temos um
potencial de melhoria.
Okuda: Quando alteramos o design para
eliminar a interferência entre o coletor de
cavacos e o adaptador, a taxa de aspiração
de cavacos já estava em torno de 96% a
97%, e mais de 90% em declives. Ficamos
satisfeitos com os resultados, mas o Sr.
Sato se empenhou em obter resultados
ainda melhores. O uso da Qing NEO
com um ATC (trocador automático de
ferramentas) era uma grande dificuldade,
mas estamos traçando uma meta. Os
custos de ferramenta ainda é um ponto a
ser revisado, mas as melhorias estão em
andamento.
Idota: Durante este desenvolvimento
conjunto, construímos uma relação de
confiança onde podemos expor as opiniões
de forma livre e honesta para alcançar
um propósito comum; e isso certamente
levou
ao
sucesso.
Pretendemos
manter os desenvolvimentos conjuntos
e a contribuição de fabricantes de
equipamentos periféricos e processadores
será muito bem-vinda para os projetos
futuros.
– Para finalizar, gostaria de saber qual
é o aspecto mais interessante no mundo
da usinagem para cada um de vocês.

Okuda: O "valor" que a sociedade busca
tem se transferido de produtos para
serviços. Embora esta tendência seja
evidente, a alegria de adquirir um produto
físico certamente continuará existindo ao
longo do tempo. O serviço de usinagem
na produção de moldes e matrizes faz
parte do processo que gera o valor de um
produto físico. Tenho muito orgulho de
fazer parte deste processo.
Idota: No mundo da usinagem ainda há
muitos nichos a serem explorados, assim
como no caso da Qing NEO. Materiais
difíceis de serem usinados com a tecnologia
convencional
serão
desenvolvidos
continuamente. Portanto, acredito que
sempre haverá um grande potencial de
desenvolvimento de tecnologias inovadoras
na usinagem de metais.
Okuda: É comum a Toyota Auto Body
customizar ferramentas convencionais,
mas é raro desenvolver ferramentas em
parceria com outras empresas partindo
do zero. Espero encontrar mais parceiros
como a Mitsubishi Materials, dispostos
e capazes de trabalhar em conjunto
com usuários finais. Então, poderíamos
alcançar até as metas mais ousadas, como
reduzir o tempo de usinagem pela metade.
Vamos continuar trabalhando em parceria,
buscando os ideais que compartilhamos
na usinagem de moldes de prensa.

Sato: À primeira vista, a usinagem parece
simples; mas na realidade, é muito
complexa. Cada cliente tem diferentes
desafios e metas, como controle de
cavacos, prolongamento da vida útil da
ferramenta ou melhoria do acabamento
superficial. Além disso, existem inúmeras
estratégias para alcançar estas metas.
Temos que buscar a solução neste mundo
de variáveis e a cada resultado concreto
que alcançamos, chegamos mais próximo
do ideal. Isso é muito gratificante.
Matsumoto: Para mim, é a possibilidade de
comprovar através de números aquilo que
planejamos e executamos. Os resultados
representados por números são claros.
Por exemplo, o tempo necessário para
remoção de cavacos foi reduzido de
uma hora para apenas alguns minutos,
ou então, um processo que demorava
duas horas foi reduzido para uma hora.
Todos na fábrica ficam contentes com os
resultados e isso me deixa feliz.
SEU ESTÚDIO GLOBAL DE MANUFATURA
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A Mitsubishi Materials não é apenas um fabricante de ferramentas.
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.
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.

O SEU ESTÚDIO GLOBAL DE MANUFATURA
MITSUBISHI MATERIALS

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.

Nota Editorial
A publicação da revista "Seu Estúdio Global de Manufatura" Vol. 6
foi possível graças à cooperação de muitas pessoas talentosas e
dedicadas. Gostaria de expressar meu profundo agradecimento a
todos que colaboraram para a produção desta revista.
Esta edição enfoca a indústria automobilística como uma continuação
do Vol. 2. Apresentamos uma das tendências futuras dos automóveis
da próxima geração. As previsões de mercado podem mudar
significativamente em um período de tempo bem curto, às vezes
dentro de alguns meses. Além disso, as opiniões de profissionais
experientes do setor podem ser muito divergentes.
Não é exagero dizer que a história dos automóveis também está
intimamente ligada à história das ferramentas de corte. Os fabricantes
de ferramentas tendem a ter uma percepção pessimista quanto aos

automóveis da próxima geração. De fato, a necessidade de usinagem
diminuiu em termos absolutos e a concorrência na indústria está se
tornando cada vez mais acirrada. Ainda assim, a redução da demanda
não significa o fim do setor. Afinal, novas oportunidades de negócios
surgem nos momentos mais críticos.
Espero que a indústria de ferramentas de corte continue
acompanhando a indústria automobilística como uma parceira valiosa
deste segmento que fascina muitos cientistas e profissionais técnicos.
Yutaka Nada
Editor chefe
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É nesse estúdio onde, em parceria com nossos clientes, pensamos,
compartilhamos, criamos e desenvolvemos soluções inovadoras
para satisfazer necessidades específicas.

O significado do nosso logo

