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FICHA CATALOGRÁFICA 



RESUMO 

 

Um novo produto tem características obtidas em função do seu processo de 

desenvolvimento. Durante a criação, definição e execução de um projeto, as 

decisões tomadas impactam diretamente na qualidade final do produto. 

O crescimento da indústria automotiva fornece aos novos desenvolvimentos um 

vasto banco de dados, baseado em todo o histórico de projetos vivenciados pelas 

empresas. Essas informações permitem um melhor entendimento do processo 

produtivo, bem como a prevenção de problemas repetidos. 

O aumento de capacitação e produtividade da indústria mudou o comportamento das 

equipes de desenvolvimento. Os primeiros projetos tinham foco somente no 

desempenho do produto, relegando a segundo plano as preocupações com 

limitações de manufatura, variações do processo produtivo, e custos. 

Este trabalho discute a importância de um desenvolvimento baseado nas condições 

de produção em larga escala e compara os impactos de um projeto focado somente 

nos requisitos de engenharia com relação a um projeto referido também aos 

requisitos de manufatura. 

O objetivo deste trabalho é avaliar a relação entre o desenvolvimento de um produto 

e os seus processos de manufatura, visando identificar as ligações entre o conceito 

de controle dimensional existente desde o início do projeto, suas variações e 

possíveis impactos durante a sua fabricação 

 

Palavras Chave: controle dimensional. GD&T, Processo produtivo. Variação 

dimensional. 



ABSTRACT 

 

A new product has some characteristics due to its development process. During the 

project creation, definition and execution, directions taken may impact directly the 

final product quality. 

The automotive industry increase provides an extensive database to the new 

developments, based in the knowledge obtained with the previous projects. These 

information allow a higher understanding about production process, as well as the 

repeated problems prevention. 

The industry capability and productivity increase changed the development team 

conduct. The first projects focused only in product performance, leaving 

manufacturing concerns, process variation, and costs as an after though  

This dissertation discuss the importance of a development based on production 

condition, and compares the impacts between a project based only in engineering 

requirements, and a project based also in manufacturing requirements. 

 This job evaluates the relation between the product development and its 

manufacturing process, looking for the relationships between the dimensional control 

concept, and the possible dimensional variation during the manufacturing.  

 

Keywords: dimensional control. GD&T. Production process. Dimensional variation 
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de um produto de consumo contempla análises técnicas de 

desempenho, durabilidade, custos e outros aspectos particulares a cada aplicação 

no mercado. No caso dos produtos automotivos, um aspecto importante a ser levado 

em conta durante o desenvolvimento é a repetibilidade, uma vez que a produção 

ocorrerá em larga escala. 

Variações dimensionais de peças e conjuntos são inerentes aos processos de 

fabricação e por esse motivo devem ser aplicados controles dimensionais em todas 

as etapas de produção, visando minimizar as diferenças entre o produto virtual e o 

físico. Essas variações não estão presentes durante o desenvolvimento, e por esse 

motivo podem tornar-se impedimentos na concretização do projeto. 

Porém, nem todas as variações tornam-se complicadores no processo, uma vez que 

existem pontos de maior importância para a montagem e o funcionamento de 

conjuntos. Isso significa que um controle dimensional direcionado pode aperfeiçoar o 

processo de fabricação, controlando os pontos mais importantes de um determinado 

produto, permitindo maiores variações em regiões de menor importância e menores 

variações em regiões mais significativas. Dessa forma, é possível obter um processo 

mais consistente, com menor custo e sem retrabalhos. 

O controle dimensional de um produto, quando formulado no início do seu 

desenvolvimento, trará benefícios consideráveis para todo o processo de 

manufatura. Benefícios estes que não poderão ser atingidos em fases posteriores do 

desenvolvimento, pois muitas vezes é necessário reformular processos de produção 

para consolidar alterações ou refinar tolerâncias dimensionais. Uma alteração tardia 

de conceito traz um alto impacto no custo, tornando-se inviável, uma vez que um dos 

principais focos de um desenvolvimento é o baixo custo do produto. Na indústria 

automotiva, o sistema dimensional de peças metálicas é de importância crítica. 

Projetos insatisfatórios ou dificuldades na interpretação dos dados podem resultar 

em erros dispendiosos.(AUTO/STEEL, 2000)  

Este trabalho tem como objetivo avaliar a relação entre o desenvolvimento de um 

produto e os seus processos de manufatura, visando identificar as ligações entre o 
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conceito de controle dimensional existente desde o início do projeto, e as variações 

e possíveis impactos durante a sua manufatura. 

O capítulo 2 apresenta uma base teórica para referência do estudo proposto. 

Estudos e publicações referentes aos processos produtivos, suas variações e a 

ligação com o desenvolvimento de um novo produto reforçam a importância do tema 

abordado nesse trabalho.  

O capítulo 3 apresenta as metodologias utilizadas para desenvolvimento do trabalho 

proposto. Na fase inicial do projeto, o método de Taguchi foi fundamental para 

estabelecer um grupo de trabalho multifuncional, com representantes de engenharia 

de desenvolvimento, manufatura, finanças, fornecedores, e iniciar discussões entre 

todas estas áreas. Esse método também determina um processo focado na 

qualidade final do produto, visando a satisfação do cliente. O método QFD (Quality 

Function Deployment) foi uma ferramenta muito importante na tradução dos desejos 

do cliente em requisitos técnicos, e também foi aplicada do começo ao fim do 

projeto. Após início e desenvolvimento do projeto, foi necessário um estudo das 

variações resultantes do desenvolvimento proposto, para identificar os ganhos 

obtidos. Para isso, o método de análise de tolerâncias permitiu a visualização do 

cenário final do desenvolvimento. Foi possível identificar e visualizar os resultados 

de todo o trabalho feito. 

 O capítulo 4 identifica e explica técnicas relativas à localização e variações 

dimensionais e também aborda os diversos tipos de conjuntos automotivos, 

permitindo uma preparação para a análise proposta. Tais técnicas são aplicadas 

desde o início do desenvolvimento, com o intuito de explicar e prever o 

comportamento de componentes automotivos quanto à sua variação dimensional 

durante as fases de fabricação e montagem. Com esse conhecimento em mãos, os 

impactos das variações dimensionais são minimizados, pois se tornam conhecidos. 

O capítulo 5 apresenta o estudo de caso propriamente dito, ilustrando todo o seu 

desenvolvimento. As fases iniciais do estudo proposto consistem na análise de 

produtos já em fase de produção, bem como da situação de fabricação e montagem 

dos mesmos. Dessa forma, identifica-se a situação atual, e eventuais problemas 

associados a ela. A partir dessa análise, é possível partir para o desenvolvimento de 

um novo produto visando melhorias para o produto final e sua fabricação. Através do 
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estudo comparativo de tolerâncias entre os dois cenários (produto atual e produto 

proposto) é possível visualizar as diferenças, e prever a situação de produção para o 

produto em desenvolvimento. 

O capítulo 6 traduz o estudo comparativo em custos, facilitando a análise final. 

Através do uso da função perda desenvolvida por Taguchi, é possível visualizar a 

relação entre as variações do produto e os custos relacionados aos retrabalhos 

necessários. Dessa forma, é possível quantificar os ganhos gerados com o controle 

dimensional proposto nesse trabalho. 

O capítulo 7 apresenta a conclusão do trabalho, permitindo uma comparação entre a 

situação atual de produção, e a situação proposta por um time composto por 

diversas áreas, e priorizada desde o início do desenvolvimento do novo produto. 

Nele são ressaltadas as vantagens e desvantagens de um desenvolvimento focado 

na qualidade do produto final. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A definição de um novo conceito, ou o desenvolvimento de um novo projeto requer 

uma análise ampla de todas as possibilidades e limitações a ele associadas, com 

base em custos, recursos disponíveis, e produtividade. Essa análise é fundamental 

para um resultado técnico-econômico satisfatório, porém é necessário que seja feita 

ao início do desenvolvimento. Análises executadas em fases tardias do projeto 

impactam em aumento de gastos e prazos previstos, porque através dessas análises 

é possível identificar alterações necessárias, e quanto mais tarde essas alterações 

forem implementadas, maior é o impacto para o projeto, afastando-o das suas metas 

iniciais. 

De acordo com Drake (1999), um projeto de engenharia focado em forma, ajuste e 

função era a chave para o sucesso no passado. Porém, com o crescimento da 

indústria e com a competitividade crescente, o desenvolvimento de um projeto deve 

considerar as limitações reais de custo, manufatura, qualidade e tempo de 

montagem para obter êxito. Para isso, é necessário conhecer as relações existentes 

entre os aspectos do desenvolvimento e dos processos de manufatura. Ainda 

segundo Drake, o foco na melhoria de processos de manufatura e o uso de 

processos estatísticos de controle (SPC) eram técnicas utilizadas para aperfeiçoar a 

qualidade das fábricas no geral. Porém, notou-se que não é possível atingir altos 

níveis de qualidade com melhorias somente nos processos de manufatura. É 

necessário, também, uma mudança de padrões de desenvolvimento de novos 

produtos, ou seja, as preocupações e limitações do processo produtivo devem ser 

levadas em conta em novos desenvolvimentos.  

Ferramentas de qualidade baseadas nas limitações dos processos foram 

introduzidas no projeto e desenvolvimento de veículos. Com essas ferramentas 

tornou-se possível uma comparação entre os novos projetos e o histórico de 

processos de manufatura, o que facilitou a detecção de problemas potenciais. 

Porém, é de fundamental importância que essa análise seja concluída e executada 

durante a fase inicial do desenvolvimento, porque ao seu início novos projetos 

aceitam alterações profundas com baixo impacto de custo. Os dados históricos de 

limitações do processo produtivo, quando usados no início de um projeto, trazem 
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ganhos significativos na qualidade de novas peças, conjuntos e sistemas. (Creveling, 

1997) 

Creveling (1997) ressalta a importância do controle dimensional desde o início de um 

desenvolvimento. Segundo o autor, várias etapas são necessárias para o processo 

de determinação de tolerâncias. Além disso, uma interação entre as áreas é 

fundamental porque a responsabilidade do projeto de tolerâncias é da engenharia, 

que detém as informações técnicas do produto, tais como capacidades e limitações 

funcionais, porém, as variações existentes nos processos de manufatura e as 

opiniões dos clientes também devem ser levadas em conta. Por esse motivo, a 

comunicação entre as áreas envolvidas no projeto e na manufatura durante a 

determinação de tolerâncias permite que o produto final atenda a todas as 

necessidades da linha de montagem. Segundo este autor, uma falha de 

comunicação entre as partes pode ser identificada e resolvida de forma 

relativamente rápida, porém um desenvolvimento superficial de tolerâncias pode 

levar meses para ser corrigido. Creveling também identifica a existência de diversos 

processos e linguagens de tolerância e afirma que não existe um único método que 

funcione sozinho. Os métodos tradicionais de tolerância normalmente não têm uma 

ligação consistente com todo o processo de desenvolvimento. Dessa forma, o autor 

apresenta uma proposta de união desses métodos com uma aproximação empírica, 

que inclui o método de perda de função de qualidade, desenvolvido por Taguchi. 

O método de Taguchi introduziu uma filosofia baseada em controle de qualidade nos 

processos de fabricação. Essa filosofia está criando profissionais que pensam, 

respiram e vivem qualidade. Segundo o método de Taguchi, a qualidade deve ser 

desenvolvida no produto, e não inspecionada nele. Além disso, a qualidade é 

atingida através da minimização das variações relativas ao valor nominal, e o custo 

da qualidade deve ser medido como uma função das variações do produto.(Roy, 

1990) 

Segundo Taguchi (2000), a aplicação da engenharia robusta, bem como a criação 

de um ambiente no qual a sua metodologia faça parte do dia-a-dia normal de 

trabalho é um desafio. Existem diversas ferramentas de qualidade sendo usadas, 

como o QFD (quality function deployment) e o FMEA (failure modes and effects 

analysis). Essas ferramentas são muito mais efetivas, exigem menos tempo, e 
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trazem melhores resultados quando associadas ao método de Taguchi. (Taguchi, et 

al., 2000) 

O ritmo de desenvolvimento da indústria automotiva implica em mudanças sensíveis 

de tecnologias, e de solicitações dos clientes. Por isso, as empresas 

automobilísticas estão percebendo que o esforço para desenvolvimento de novos 

produtos é crucial para sua sobrevivência. (Akao, 1990 p. 3) 

O método QFD é um sistema moderno de qualidade destinado ao crescimento da 

participação do mercado através da satisfação do cliente. Uma vez que as 

solicitações dos clientes são entendidas, elas são traduzidas em requisitos técnicos. 

O foco do método QFD é entregar valor ao cliente, através do entendimento de suas 

necessidades, e implantação durante o processo de desenvolvimento. (Terninko, 

1997) 

O processo de identificação, análise e tradução das solicitações dos clientes em 

requisitos técnicos é muito útil para o desenvolvimento de novos produtos. Existem 

métodos sistematizados para esse processo, facilitando a interpretação e análise de 

todo o grupo de trabalho, através de tabelas padronizadas pelo método QFD. Um 

desenvolvimento completo da função qualidade deve refletir considerações de 

tecnologia, confiabilidade, e custos. (Akao, 1990 p. 5) 

As atividades incluídas no método QFD são executadas por pessoas com diferentes 

habilidades em um grupo cuja composição depende de muitos fatores, incluindo os 

produtos ou serviços que estão sendo desenvolvidos e o tamanho da 

empresa.(Oakland, 1994 p. 54) 
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3. METODOLOGIAS 

As metodologias explicadas nesse capítulo são de fundamental importância para o 

estudo de caso desenvolvido no trabalho. A análise proposta pelo método de 

Taguchi e pela metodologia QFD prioriza o resultado final de todo um trabalho de 

desenvolvimento de produto e processo com foco no cliente. Essas ferramentas 

permitem a identificação das reclamações e desejos do cliente e auxiliam na 

formulação de um desenvolvimento baseado nos fatores identificados. Em outras 

palavras, através das metodologias utilizadas, é possível identificar quais fatores 

realmente afetam no resultado final do produto, e agir com foco nesses fatores 

durante o desenvolvimento. 

O passo seguinte do estudo é a análise das variações resultantes do 

desenvolvimento proposto. Para isso, o método de análise de tolerâncias, também 

abordado nesse capítulo, auxilia na formação de um cenário final do 

desenvolvimento. Com essa análise fica claro visualizar os resultados de um 

trabalho iniciado no começo do desenvolvimento. 

 

3.1. O Método de Taguchi 

Durante a reconstrução do Japão após a segunda guerra mundial, foi proposto o 

método de Taguchi. O Dr. Genichi Taguchi era empregado da “Electrical 

Communications Laboratory”, que liderou a reconstrução do sistema de 

comunicações em seu país. Taguchi obteve destaque durante a construção de um 

novo sistema de comunicação, em função de sua atitude positiva e das perguntas 

que formulava. Seu pensamento e lógica evoluíram e são hoje conhecidos como o 

método Taguchi para Engenharia Robusta. 

Segundo Taguchi: “Robustez é a condição em que a tecnologia, o produto ou o 

desempenho do processo é pouco sensível a fatores causadores de suas variações 

e implica no menor custo de produção.” (Taguchi, et al., 2000) 
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O método de Taguchi, mencionado por Creveling, separa tolerâncias em dois 

contextos: Tolerâncias de baixo nível, baseadas nos requisitos de manufatura, e 

tolerâncias de alto-nível, baseadas na opinião dos clientes. O processo de Taguchi 

considera a determinação do primeiro contexto através da interpretação dos desejos 

e reclamações dos clientes e avalia os impactos dessas tolerâncias no segundo 

contexto, analisando a sensibilidade existente entre as tolerâncias dos clientes e da 

manufatura. 

A qualidade para o cliente é baseada nas opiniões dos consumidores finais, e 

define-se através da compra, das características do produto, cor, estilo, entre outras 

características. Já a qualidade de engenharia consiste em um produto sem defeitos 

ou desempenho indesejado durante seu ciclo de vida.  

A qualidade de engenharia, bem como o método de Taguchi como um todo, estão 

relacionados com a chamada engenharia robusta. Segundo essa teoria, quanto 

antes os métodos de Taguchi forem aplicados em um projeto, maiores serão os seus 

efeitos. Além disso, a engenharia robusta garante a definição ideal do produto, de 

forma mais clara, bem como os valores nominais a serem considerados como 

parâmetros para o processo de desenvolvimento, a fim de otimizar um desempenho 

confiável.  

Um dos métodos desenvolvidos por Taguchi foi a chamada “Função Perda”. Esse 

método, formulado em 1981, tem o objetivo de mensurar a qualidade de um produto, 

de forma que a remoção dos ruídos, que pode ser de difícil execução ou alto custo, é 

substituída pela remoção dos efeitos negativos causados pelos ruídos. “Qualidade é 

a perda transmitida para os consumidores a partir do momento que o produto sai da 

fábrica.” (Taguchi, et al., 2000) 

A insatisfação do cliente afeta negativamente a empresa, e isso é considerado na 

função perda. O método tradicional de avaliação da qualidade considera um padrão 

definido para classificar um produto. Já o método de Taguchi considera o nível de 

satisfação do cliente inversamente proporcional à variação do produto quanto aos 

padrões de qualidade. O método de Taguchi considera os seguintes conceitos de 

qualidade: 
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 A qualidade é um fator que deve ser considerado durante o desenvolvimento 

de um produto, desde a sua concepção e não através de inspeções e 

auditorias; 

 A qualidade é alcançada mais facilmente através da redução de variações do 

valor nominal, ao invés de medições para certificar se o produto atende as 

especificações. Um desenvolvimento deve visar um produto invariável a 

fatores externos, como temperatura, ruídos, umidade, entre outros. A 

especificação de parâmetros críticos de produção e a garantia de um 

processo de manufatura com pouca ou nenhuma variação aumentam muito o 

nível de qualidade do produto final; 

 A qualidade não deve ser baseada no desempenho ou características do 

produto. Os chamados “opcionais” de um produto não são uma forma de 

aumentar a qualidade do mesmo, mas sim de aumentar o preço para o 

consumidor. Existe uma relação entre desempenho, características e 

qualidade de um produto, porém essa relação não deve ser o fundamento 

para a qualidade. 

 O custo da qualidade deve ser baseado nas variações do produto e em suas 

perdas mensuráveis. Desvios do valor nominal devem ser considerados como 

custos do ciclo de vida do produto. Retrabalhos, inspeções, garantias, 

serviços, trocas e devoluções também devem ser incluídos nesses custos. 

Esses parâmetros auxiliarão na definição dos principais parâmetros de 

controle do produto. 

O método de Taguchi também foi abordado por Fiod Neto (1997), em uma releitura 

crítica. Segundo este autor, os métodos de Taguchi fazem parte de uma classe de 

modelos que visam a garantia de qualidade através do projeto, identificando e 

controlando as variáveis críticas, denominadas ruídos. Os métodos de Taguchi 

apresentam uma nova filosofia para o controle de qualidade e diminuição de custos: 

A qualidade é medida pelo desvio que uma característica funcional apresenta em 

relação ao valor estabelecido.  

A Figura 1 ilustra um processo genérico de desenvolvimento de tolerâncias, segundo 

Creveling (1999). 
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Figura 1 - Processo genérico de desenvolvimento de tolerâncias(Creveling, 1997) 

 

 



19 
 

3.2. O Método QFD 

O QFD (Quality Function Deployment) é um método desenvolvido com o objetivo de 

traduzir as necessidades dos consumidores em requisitos técnicos. O QFD teve 

origem na década de 70, no Japão, com o desenvolvimento das indústrias 

japonesas, que deixavam de fabricar produtos baseados em produtos existentes e 

passavam a desenvolver um método de garantia de qualidade na fase de projeto. 

Uma década depois, o QFD começou a ser usado em outros países do mundo, e na 

década de 90 chegou ao Brasil. Essa metodologia baseia-se na identificação das 

exigências dos clientes para desenvolver produtos ou serviços que atendam as suas 

exigências. Em outras palavras, esse é um método de desenvolvimento destinado à 

satisfação do cliente e à transformação de suas solicitações em objetivos técnicos, 

bem como fatores de garantia de qualidade a serem usados durante todo o processo 

de produção. (Akao, 1990) 

Pode-se observar uma série de vantagens na utilização do método QFD: redução do 

número de mudanças de projeto, ciclos de desenvolvimentos mais curtos, 

diminuição de reclamações de garantia, aumento da comunicação entre as áreas de 

desenvolvimento, tradução das solicitações dos clientes em requisitos técnicos, 

entre outras. 

Para que o método QFD seja executado é importante a existência de um grupo 

multifuncional, mantido durante todo o desenvolvimento. Esse grupo deve fazer o 

levantamento das necessidades do mercado e traduzi-las de tal forma que possam 

ser satisfeitas pela unidade operativa e entregues aos clientes. (Oakland, 1994) 

O grupo de desenvolvimento do QFD deve trabalhar para responder a três questões 

principais: 

 

Quem são os clientes? 

É importante entender quem será beneficiado com um desenvolvimento bem 

sucedido do produto final. 
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Quais são suas necessidades? 

Conhecer as necessidades e vontades dos clientes é fundamental, e isso é 

possível através de pesquisas, questionamentos, estudos de mercado ou 

ainda conhecimentos do grupo. 

Como essas necessidades serão atendidas? 

Esse é o ponto mais complexo e difícil de ser identificado. Os atributos do 

produto devem ser levados em conta nessa fase. 

As respostas das três perguntas explicadas acima são as informações de entrada 

para a matriz do QFD. A estrutura dessa matriz assemelha-se à construção de uma 

casa, devido à sua forma, ilustrada na Figura 2. Por esse motivo, leva o nome de 

HOQ (house of quality). Em linhas gerais, os passos iniciais do processo de QFD 

levam em conta o produto com o todo. Os passos seguintes são mais específicos, 

tratando de componentes individuais. 

 

Figura 2 - A casa da qualidade(Oakland, 1994) 
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O desenvolvimento do diagrama HOQ inicia com a as exigências do cliente, listadas 

na extremidade superior esquerda da casa da qualidade. Após a determinação dos 

requisitos dos clientes, é necessária a classificação de importância de cada um 

deles. No passo seguinte, cada requisito previamente listado deve ser examinado, 

visando uma avaliação dos clientes, em função do desempenho do produto ou 

serviço, quando comparado com a concorrência. Essas avaliações transformam-se 

em uma classificação localizada na extremidade direita da matriz. 

Os requisitos dos clientes, listados como “quais” na matriz são então convertidos em 

requisitos técnicos do projeto, e aparecem no diagrama de cima para baixo, 

nomeados “como”. Esses requisitos podem ser classificados em função da 

importância ou detalhamento. Abaixo da matriz de relacionamento central localizam-

se as classificações de dificuldade técnica, tempo de desenvolvimento ou custos. 

Todas essas informações viabilizam uma análise do grupo quanto à eficiência das 

soluções técnicas. Além disso, na região inferior do diagrama encontram-se as 

comparações de processos técnicos da organização com os dos seus concorrentes. 

Na chamada “matriz de relacionamento central” os requisitos dos clientes são 

combinados com os requisitos técnicos. Em outras palavras, cada desejo do cliente 

é avaliado sistematicamente em face de cada requisito do projeto técnico. Essa 

avaliação é feita pelo grupo do projeto, embasada nas experiências de cada um e a 

partir daí é identificada a forma de implementar as solicitações dos clientes, ou seja, 

“como” os “quais” serão realizados. Através de uma simbologia é possível classificar 

cada resultado, entre positivo, neutro ou negativo. Todos os “como” relacionados 

devem ser necessários e juntos devem ser suficientes para realizar os “quais”. 

(Oakland, 1994) 

A extremidade superior da matriz, ou o telhado da casa, indica as interações entre 

os requisitos do projeto técnico. Cada uma das características é combinada com as 

demais, e o modelo em diagonal indica a natureza do relacionamento. Já a 

extremidade inferior da matriz, denominada “valores alvo das características 

técnicas” indica os seus valores, que são definidos após a discussão de todo o 

conteúdo da casa. Essas características podem ser usadas para iniciar um novo 

diagrama, de nível mais detalhado. Esse diagrama do próximo nível define os 

detalhes subseqüentes de como os novos requisitos devem ser realizados.  
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Essa seqüência dada à matriz inicial é chamada desdobramento do método QFD, 

ilustrado pela Figura 3. Esse processo desdobra os desejos do cliente até os 

estágios operacionais finais.  

 

 

Figura 3 - Desdobramento do QFD(Oakland, 1994) 
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3.3. Método de Análise de Tolerâncias 

A definição das máximas variações permitidas em um componente é feita através de 

um sistema de medição e referência, como o GD&T (a ser discutido no capítulo 4), e 

publicada no desenho do componente. Os conjuntos automotivos são compostos de 

diversos componentes e dessa forma terão uma variação final maior do que cada um 

de seus componentes, composta de todas as variações de seus componentes. Esse 

acúmulo de variações pode ser calculado através de um método de análise de 

tolerâncias, que prevê os montantes de variação e destaca as suas causas para 

uma peça ou processo nas diversas fases de formação de um conjunto. 

Essa análise é feita através de softwares que são capazes de avaliar rapidamente as 

máximas tolerâncias das peças, as variações e o seqüenciamento de montagem até 

a fabricação do conjunto final. Dessa forma, é possível prever as variações de um 

novo conjunto no início do seu desenvolvimento, viabilizando a prevenção de 

problemas de produção. Em outras palavras, durante o desenvolvimento, a utilização 

de um software de análise de tolerâncias identifica variações fora do aceitável e 

permite o redimensionamento do produto em função da sua produção. 

Alguns exemplos de software para análise de tolerância são: Mit Calc 

(http://www.mitcalc.com),  MAI - Mechanical Applications Iniciative (http:// 

micrografico.micrograf.pt/mic_13/m13_Mai.html), Var Tran (www.variation.com), e 

3DCS (http://www.3dcs.com/). Este último será abordado com maiores detalhes no 

trabalho, pois será utilizado no estudo de caso. 

O software 3DCS utiliza um gerador de números randômicos baseado no método de 

Monte Carlo, para atribuir um valor para as tolerâncias durante cada simulação. 

Distribuições estatísticas como a normal, Weibull, uniforme, ou qualquer outra 

definida pelo usuário são atribuídas a cada tolerância para simular as variações de 

manufatura. 

O resultado de cada simulação é estatístico, e inclui desvio padrão, porcentagem 

fora das especificações, níveis de tolerância e um histograma que mostra 

graficamente a distribuição para cada medida no modelo. O software também 

http://www.mitcalc.com/
http://www.variation.com/
http://www.3dcs.com/


24 
 

permite animações gráficas para visualização das condições extremas de variações. 

(1999)  
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4. PREPARAÇÃO PARA A ANÁLISE 

4.1. Localização e Referência de um Sistema 

Uma etapa fundamental durante o desenvolvimento de um produto é a determinação 

de sua localização e referência em todo um conjunto. Esse ponto deve ser estudado 

com muito critério e é importante que a notação adotada seja conhecida e 

preferencialmente, padronizada, para que seja possível interpretá-la em todo o meio 

automotivo. Grande parte das formas de medição é relativa a um esquema de dados 

chamado Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T). (AUTO/STEEL, 

Automotive Body Measurement System Capability 2000) 

O sistema cartesiano foi predominante por 150 anos nos desenhos de engenharia. 

Nesse sistema de dimensionamento, o elemento é definido através de dimensões 

lineares e angulares. A essas dimensões são aplicadas tolerâncias para maior ou 

menor. Porém, limitações no controle funcional das peças, como variações de forma, 

orientação e localização  tornaram esse sistema deficiente. Estas limitações estão 

relacionadas ao uso de faixa de tolerância quadrada ou retangular, a faixas fixas de 

controle, e ainda instruções ambíguas para inspeção. 

Outra deficiência identificada no sistema cartesiano ao longo dos anos de sua 

utilização foi a falta de informações fornecidas por esse sistema para a inter-relação 

entre as peças. Esse sistema não traz informações para a fabricação, montagem e 

verificação correta de uma peça ou sistema, e tornou-se necessária a utilização de 

notas no desenho.  

O GD&T passou a ser largamente utilizado por trazer vantagens significativas sobre 

os sistemas convencionais de medição e referência. Uma grande vantagem é a 

filosofia de dimensionamento funcional do produto, na qual a definição de uma peça 

é baseada nas funções e relacionamentos do conjunto final, de forma a possibilitar a 

sua produção de forma econômica Esse sistema traz símbolos e regras que 

asseguram interpretações padronizadas em qualquer lugar em que for usado. Além 

disso, essa linguagem gráfica permite que os seus usuários expressem a informação 

exatamente da forma desejada, o que facilita bastante o processo de 
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desenvolvimento. O GD&T trabalha de forma lógica e precisa para determinar e 

descrever as faixas de tolerância a serem aplicadas para um elemento ou conjunto.  

Esse esquema é aplicado em todo o sistema de localização de um componente. 

Uma referência é atribuída às coordenadas tradicionais X, Y e Z, conforme Figura 4, 

de tal forma que o eixo X refere-se à direção longitudinal do veículo (fore/aft), o eixo 

Y refere-se à direção transversal do mesmo (in/out ou crosscar) e o eixo Z atua na 

direção vertical (up/down). A origem desse sistema de coordenadas usualmente 

encontra-se na extremidade frontal, inferior de um veículo, e é centralizada 

transversalmente no mesmo.  

 

Figura 4- Sistema de coordenadas de um veículo 

 

Com esse referencial adotado, parte-se para a localização do componente 

propriamente dita. Uma localização estática de um elemento tridimensional requer a 

definição de um plano primário através de três pontos, seguida da definição de uma 

direção nesse plano, através de dois pontos e finalmente a eliminação da rotação 

nesse plano, com um último ponto.  

Algumas empresas substituem os dois pontos que definem a direção secundária por 

um furo circular, e o ponto que limita a rotação por um furo oval. Nesse caso, 



27 
 

conforme ilustra a Figura 5, dois pinos localizam a peça, em duas direções no furo 

circular, e em uma única direção no furo oblongo. 

 

Figura 5 - O sistema de localização 3-2-1 

 

Os dois casos citados permitem a definição dos seis graus de liberdade, e a essa 

localização costuma-se dar o nome de 3-2-1. Esse procedimento de localização é 

funcional em grande parte dos desenvolvimentos, porém a complexidade de um 

componente, bem como sua forma e material, podem gerar uma falta de rigidez, e 

dessa forma torna-se necessária uma localização hiperestática, através do uso de 

localizadores adicionais para a determinação do plano primário. A partir da definição 

dos pontos localizadores de um componente, são atribuídas tolerâncias para o 

restante da peça ou conjunto. Regiões críticas requerem tolerâncias específicas, e 

todo o restante do componente deve atender as tolerâncias gerais de desenho. A 

Figura 6 exemplifica tolerâncias atribuídas a um desenho.  
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Figura 6 - Tipos de tolerâncias 

 

Serão abordadas a seguir algumas particularidades de componentes e processos 

automotivos. 

 

4.2. Variações em Processos Produtivos 

Um automóvel é constituído de milhares de peças, entre componentes mecânicos e 

eletrônicos que permitem o seu funcionamento, peças estruturais que garantem a 

sua segurança, acabamentos e os mais diversos tipos de elementos de fixação. 
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Todos esses componentes são fabricados por processos variados e têm 

particularidades de forma e comportamento.  

Porém, entre tantas variáveis que tornam este conjunto tão complexo, existe uma 

certeza: todos os componentes devem interagir entre si, através das várias formas 

de fixação e montagem existentes. Esse fato torna ainda mais importante o controle 

dimensional, ou seja, existe uma variação limite para o correto funcionamento de 

cada componente, e também para sua interação no veículo. 

Dessa forma, um ponto inicial a ser estudado e considerado antes de qualquer 

determinação de controle dimensional é o comportamento particular de cada 

componente. Os itens a seguir detalham algumas particularidades de interesse para 

esse trabalho. 

 

4.3. Variações em Peças Metálicas 

Grande parte de um veículo é constituída por peças metálicas. Esse material está 

presente em conjuntos complexos como o motor e sistemas de suspensão, em 

sistemas de conforto e segurança, como travas de portas, bancos e rodas, e, em sua 

grande maioria, encontra-se na estrutura do veículo. O chassi é composto 

fundamentalmente de chapas e barras de aço, que devem garantir a estrutura do 

veículo nas mais diversas condições. A carroceria, por sua vez, age como o 

fechamento do veículo, permitindo o acesso, a segurança, e vedação do habitáculo 

interno, além de possibilitar o transporte de pessoas e cargas. 

O processo de estampagem, utilizado na grande maioria dos componentes da 

carroceria, permite grande versatilidade de forma e dimensões das peças. Por esse 

motivo, existem muitos componentes de grandes dimensões em um veículo. Essas 

dimensões associadas a espessuras reduzidas contribuem negativamente para a 

rigidez das peças. Dessa forma, torna-se mais problemático atingir valores 

aceitáveis de repetibilidade e reprodutibilidade (R&R).  
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4.4. Variações em Conjuntos Metálicos 

As necessidades de um projeto automotivo não se limitam a carrocerias estáticas e 

formas contínuas. Dessa forma, são necessários conceitos que vão além de chapas 

estampadas, o que gera a necessidade do desenvolvimento de conjuntos de 

componentes, como painéis de acabamentos internos, portas, e até mesmo 

subconjuntos de carroceria, formados por reforços associados aos principais painéis 

metálicos. Na fabricação desses conjuntos também existem variações, que são 

somadas às variações dos componentes singelos.  

Há três processos básicos de fabricação de um conjunto metálico, que não 

necessariamente são empregados simultaneamente. É possível a união de chapas 

através de solda, rebordeamento e colas estruturais. Algumas variações a esses 

processos são encontradas, mas não são o foco deste trabalho. 

Serão detalhados nesse tópico alguns conjuntos metálicos, identificando os 

processos de solda / rebordeamento / cola utilizados neles. 

 

4.5. Detalhes de um conjunto 

Antes do início do estudo de caso proposto por esse trabalho, é necessário o 

conhecimento e entendimento de um conjunto automotivo e seus componentes. 

Essa análise é fundamental para o início de um desenvolvimento consistente de 

cada componente, pois as características e solicitações de cada interface fornecem 

informações necessárias quanto à forma de fixação, variações admissíveis, e 

regiões críticas para o correto desempenho do produto final.  

Um primeiro exemplo de conjunto automotivo, existente em todos os veículos, e 

altamente complexo em função da quantidade de componentes e de suas interações 

é o painel de instrumentos. Esse conjunto é predominantemente composto por 

material plástico, mas também conta com componentes metálicos, responsáveis por 

sua estrutura. Além disso, itens elétricos são adicionados ao conjunto, tanto para o 

funcionamento de partes básicas como indicadores de velocidade, nível de 
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combustível, partida elétrica, quanto para a adição de itens de conforto para o 

cliente, como relógio, ar condicionado, rádio, e os mais diversos opcionais 

encontrados em veículos. Outra particularidade importante deste conjunto é a 

interação com demais componentes veiculares. O painel de instrumentos deve 

garantir montagem com a carroceria do veículo, permitir a passagem da coluna de 

direção, garantir as conexões e passagens de dutos de ar, cabos elétricos para 

acesso à bateria, pedais de acionamento do motor e freios, e em alguns casos, 

existe ainda interação com caixa de câmbio e freio de estacionamento. 

A Figura 7 ilustra um exemplo comum de painel de instrumentos, e permite 

identificação de seus principais componentes. 

 

 

 

Figura 7 - Exemplo de painel de instrumentos 

 

Outro exemplo de conjunto automotivo são as portas de acesso ao veículo. Esse 

conjunto conta com elementos estruturais e de segurança, além de elementos de 

função do sistema, como travas, maçanetas, levantador de vidro, e dobradiça. A 

maior complexidade de uma porta, bem como a do capô e a tampa do porta-malas, é 
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a garantia de seu correto funcionamento durante abertura e fechamento. Isso 

significa que além das interações estáticas, um projeto de porta deve considerar a 

movimentação ocorrida nesse sistema, para garantir a durabilidade de seus 

componentes e as distâncias necessárias para evitar qualquer tipo de interferência, 

seja durante o seu funcionamento normal, ou em um acionamento abusivo.  

A Figura 8 exemplifica um conjunto de porta, com os componentes comumente 

encontrados nesse sistema. 

 

 

 

A tampa de caçamba segue o mesmo conceito de uma porta lateral, porém conta 

com simplificações, pois esse sistema não requer acabamento interno, não contém 

vidro e componentes relacionados e em grande parte dos casos não veda o 

compartimento, o que dispensa o uso de guarnições. Esse conjunto é formado 

basicamente de reforços e chapas de fechamento, dobradiças, mecanismos para 

abertura e fechamento, e apliques decorativos, como ilustrado pela Figura 9: 

Figura 8 - Exemplo de conjunto de porta 
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Figura 9 - Exemplo de Tampa de Caçamba 

 

É possível notar algumas características no conjunto da tampa da caçamba ilustrada 

na Figura 9, que podem variar em função da complexidade e conceito de cada 

projeto. O conceito básico desse conjunto é composto por dois painéis metálicos 

(interno e externo), dobradiças, maçaneta, travas, liames e cabos. Reforços 

metálicos são necessários para garantir a estrutura da tampa, e devem ser utilizados 

na menor quantidade possível, minimizando custos, massa e complexidade de 

manufatura do conjunto. 

Além desses componentes, alguns itens podem ser adicionados ao conjunto, 

conforme necessidade, como molduras plásticas, barra de torção, guarnições, 

protetor de caçamba, entre outros. 

A barra de torção, utilizada para redução de esforços na tampa, também pode ser 

substituída por outros dispositivos de contrapeso, como a mola a gás, ou ainda, 
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pode ser eliminada do projeto, caso o conjunto da tampa apresente massa e centro 

de giro favoráveis à sua abertura e fechamento.  

As possíveis variações no conjunto de tampa da caçamba são definidas no início do 

projeto, por motivos como complexidade de forma, opcionais do veículo ou 

limitações de conceito ou custo. Essas variações podem afetar diretamente o 

comportamento do conjunto com relação ao seu processo de fabricação e 

montagem.  
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5. ESTUDO DE CASO 

Esse capítulo ilustra o desenvolvimento de um produto desde o início, detalhando os 

passos para definição de suas tolerâncias dimensionais. O estudo contempla 

também uma análise comparativa com um produto semelhante, que já está em 

produção, identificando eventuais problemas ou melhorias da situação atual. É 

possível identificar uma relação direta entre o conceito de controle dimensional e as 

variações encontradas nos produtos.  

O produto selecionado para o estudo foi o conjunto da tampa de caçamba de 

veículos utilitários. O conceito desse produto se enquadra no exemplo mencionado 

no item 4.5, e as particularidades relevantes serão detalhadas conforme 

necessidade. 

 

5.1. Aplicação do Método QFD 

A ferramenta QFD foi utilizada nesse trabalho com o objetivo de melhoria do produto 

final, através da otimização do seu processo de fabricação. Nesse caso, o problema 

identificado é relacionado à necessidade de ajuste durante a montagem. O conjunto 

da tampa é construído a partir de diversas fases de montagem, desde a união dos 

componentes, até a montagem da tampa no veículo. As variações de cada 

componente, e dos processos de montagem se traduzem em uma variação do 

conjunto final, com relação às suas dimensões nominais. Essa variação pode afetar 

as condições de alinhamento com o veículo, bem como os esforços de abertura e 

fechamento da tampa. Por esse motivo, ajustes posteriores à montagem final são 

necessários.  

Uma vez feitos esses ajustes, o produto final é entregue ao consumidor, já sem os 

problemas de variação dimensional, que foram sanados pela manufatura. Dessa 

forma, o cliente final não identifica nenhum problema, mas o processo de montagem 

é prejudicado em tempo e custos. Por esse motivo, surgem solicitações da 

manufatura, visando um produto com menos variações, e consecutivamente menor 
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necessidade de ajustes e retrabalhos. Em outras palavras, o cliente do método QFD 

passa a ser a manufatura da empresa, uma vez que as variações dimensionais 

abordadas nesse trabalho impactarão diretamente na montagem do conjunto final, 

feita pela manufatura. Partindo desse princípio, foi feito um levantamento das 

principais reclamações e expectativas do cliente para com o produto. 

O primeiro passo da aplicação da metodologia QFD foi a construção da tabela de 

desdobramento da qualidade exigida (QFD). O levantamento de dados foi feito 

durante o desenvolvimento inicial do produto proposto (produto 2), sendo que as 

principais informações foram obtidas através de análise de montagem do produto 

atual (produto 1), alem do histórico de reclamações e problemas do dia a dia do 

processo produtivo.  

A primeira coluna da tabela consiste nas solicitações de primeiro nível da 

manufatura. Em outras palavras, são os problemas genéricos identificados pela 

equipe de trabalho. Uma vez identificados os problemas relacionados à montagem 

do produto proposto, o trabalho seguinte foi convertê-los em necessidades reais, 

encontradas na segunda coluna (2º nível). Em seguida, essas necessidades foram 

detalhadas em solicitações especificas, na coluna do 3º nível. O resultado da 

primeira etapa do processo encontra-se na Figura 10: 

 

1º Nível 2º Nível 3º Nível 

Ajustes de 
Montagem 

Minimização da 
necessidade de ajuste de 

montagem 

Componentes com variação dimensional 
reduzida 

Processo de montagem que permite 
mínimas variações dimensionais 

Retrabalhos 
Redução dos retrabalhos 

durante montagem 

Facilidade nos ajustes necessários, evitando 
retrabalhos 

Facilidade e rapidez nos retrabalhos 
necessários 

Custos 

Redução dos custos 
relacionados a ajustes e 

retrabalhos durante a 
montagem 

Minimizar o tempo de montagem através da 
redução de ajustes e retrabalhos 

Redução dos impactos de retrabalhos, 
minimizando tempo e custos 

Figura 10 - Desdobramento da qualidade 
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A tabela de desdobramento da qualidade exigida indicou que as principais 

preocupações da manufatura (cliente da metodologia QFD nesse caso) são os 

ajustes de montagem, os retrabalhos necessários, e os custos envolvidos a isso. 

Através de um maior detalhamento foi possível identificar que a real necessidade da 

manufatura é a redução de ajustes e retrabalhos, através de um produto mais 

robusto (com mínimas variações), e de um processo de montagem mais flexível Os 

itens listados na coluna de 3° nível foram transpostos para a primeira coluna da 

Figura 19(requisitos dos clientes). 

O passo seguinte no processo de QFD foi a identificação dos itens de maior 

relevância para o grupo de trabalho, através da classificação dos itens de 3° nível, 

sendo que itens de relevância forte receberam nota máxima (5), os itens de 

relevância moderada receberam nota 3, e os de menor importância receberam nota 

mínima (1). Essa classificação encontra-se na coluna “grau de importância” da 

Figura 19. 

A definição dos requisitos técnicos, também chamada de “como” na casa da 

qualidade, foi feita durante o desenvolvimento do produto 2. Na fase inicial foram 

listados diversos fatores técnicos relacionados à variação e ao controle dimensional 

dos componentes, e durante a execução do método QFD foi possível identificar a 

relevância desses fatores para a manufatura. 

Para que seja possível o entendimento da relevância dos requisitos técnicos 

listados, é necessário um detalhamento de cada um dos itens. Serão utilizados 

esquemas simplificados dos componentes para que seja mantida a confidencialidade 

das formas dos componentes em desenvolvimento. Porém, essa simplificação não 

afeta o entendimento necessário. 

 

 Dimensões da dobradiça 

Variações dimensionais nas dobradiças da tampa impactam em diferentes condições 

de montagem. No caso de dobradiças fixadas em um único plano, as dimensões 

mais relevantes são os seus furos de fixação, pois somente eles definem o 

posicionamento da peça no conjunto, conforme indicado na Figura 11 
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Figura 11 - Possibilidades de variação em dobradiça montada em um único plano 

Existem modelos de dobradiças com fixação em mais de um plano. Nesses casos, 

além das variações dos furos, a posição dos planos da peça afeta diretamente o 

posicionamento de montagem, conforme indicado na Figura 12. 

 

Figura 12 - Possibilidades de variação em dobradiça montada em dois planos 
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É fundamental entender a diferença entre os dois conceitos: As dobradiças 

montadas em um único plano utilizam furos maiores do que os da contra-peça para 

permitir variações na posição de montagem da mesma, viabilizando os ajustes 

necessários. Já as dobradiças montadas em dois planos necessitam de furos 

maiores do que os da contra-peça para compensar as variações de forma da própria 

dobradiça. Em outras palavras, uma vez que a forma da peça determina sua posição 

de montagem, não há possibilidade de ajustes nessa região.  

 

 Dimensões Reforços Laterais 

Os reforços laterais da tampa da caçamba fazem contato com os painéis interno e 

externo da mesma, bem como com os componentes parafusados (dobradiças, 

travas e cabos).  

Nas uniões com os componentes metálicos (painéis da tampa), são identificadas as 

regiões de maior relevância dimensional. A Figura 13 ilustra as regiões de interface 

entre os reforços laterais e os demais componentes metálicos. 

 

Figura 13 - Interfaces metálicas dos reforços laterais 

 

Os tipos de união entre as peças nesse caso são muito sensíveis às variações 

dimensionais. Em outras palavras, as variações dimensionais dos componentes 

impactam em variações dimensionais do conjunto formado por eles. Isso ocorre 

porque os processos utilizados, de rebordeamento e solda não permitem variações 
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de montagem. Com esses processos, o que determina a posição e forma das uniões 

são as regiões de contato das peças. A Figura 14 representa uma seção transversal 

que detalha as regiões de união entre as peças. 

 

 

Figura 14 - Seção transversal do reforço e painéis da tampa 

 

Além dos componentes soldados e rebordeados nos reforços laterais, existem os 

componentes parafusados nessas peças. As dobradiças são um exemplo, e as 

relações de montagem entre esses componentes já foi abordada no item anterior, e 

ilustrada pela Figura 11 e Figura 12. Além das dobradiças, outros componentes 

fixados através de parafusos são as travas da tampa. Esses componentes, porém, 

são dimensionados de tal forma a permitir variações de montagem consideráveis, 

para que os ajustes necessários da tampa sejam absorvidos por eles. A Figura 15 

mostra que os furos de fixação da trava são maiores do que os do reforço, 

permitindo variações de montagem. 
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Figura 15 - Montagem da trava no reforço lateral da tampa 

 

 Dimensões Painel Interno 

O painel interno da tampa tem ligações com os demais componentes somente 

através de solda e rebordeamento. As regiões de interface do painel interno com os 

demais componentes são indicadas na Figura 16.  
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Figura 16 - Regiões de contato do painel interno da tampa 

 

 Dimensões Painel Externo 

O painel externo da tampa, por tratar-se de um componente aparente no veículo, 

requer uniões que não deixem marcas de execução, como é o caso dos pontos de 

solda. Por esse motivo, a grande maioria dos processos de fabricação utilizados 

nesse componente é feita através de rebordeamento e cola. A Figura 17 mostra as 

regiões de interface do painel externo com os demais componentes. É possível notar 

que existe somente uma aplicação com pontos de solda, na região superior de 

contato com o painel interno. Essa região é coberta por acabamento plástico, e por 

esse motivo, os pontos de solda não ficam aparentes. 
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Figura 17 - Regiões de contato do painel externo da tampa 

 

 Dimensões Reforço Central 

O reforço central da tampa é soldado no painel interno, e colado no painel externo, 

para estruturar o conjunto da tampa. Porém, esse reforço não é ligado à lateral da 

tampa, e inclusive apresenta uma grande distância com os reforços laterais. Isso 

significa que variações laterais dessa peça não afetam o conjunto final.  

 

 Dimensões Reforço da Maçaneta 

Da mesma forma, o reforço da maçaneta tem ligações somente com os painéis 

interno e externo, através dos mesmos processos (solda e cola, respectivamente). 
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Nesse caso, variações laterais também não afetam o ajuste do conjunto final. A 

Figura 18 ilustra as condições de montagem dos reforços central e da maçaneta. 

 

 

Figura 18  - Montagem do reforço central e da maçaneta com os painéis da tampa 

 

Com base nas especificações dimensionais de cada componente, foi feita uma 

análise das relações entre eles e os requisitos da manufatura. Essa análise deu 

origem a três diferentes grupos: As dobradiças e reforços laterais apresentam 

relação predominantemente forte com os requisitos do cliente, indicada através das 

classificações na Figura 19. O reforço central e da maçaneta apresentaram relação 

fraca com as necessidades da manufatura, e os painéis da tampa apresentaram 

relação moderada com os requisitos de ajuste. A Figura 19 ilustra a casa da 

qualidade, com as classificações mencionadas.  
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Figura 19 - Casa da Qualidade 

 

 A importância atribuída a cada um dos requisitos técnicos foi resultado de um 

cálculo numérico entre as relações definidas para cada combinação, e o grau de 

importância dado a cada requisito do cliente, conforme indicado na Figura 20 
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Figura 20 - Cálculo da importância na Casa da Qualidade 

 

 Com esse cálculo, foi possível classificar os itens de maior relevância para a análise 

em questão, levando em conta a relação existente entre os requisitos técnicos e os 

requisitos dos clientes, e também o grau de importância atribuído para cada uma das 

solicitações da manufatura (cliente nessa análise). Ficou definido que os dois 

primeiros requisitos técnicos têm maior impacto nas variações da tampa traseira, e 

consecutivamente, maior impacto no processo de montagem e ajuste feito pela 

manufatura. 

Com base nesse resultado o foco do desenvolvimento do novo produto será 

baseado nos itens de maior importância. 
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5.2. Produto 1 – Produção atual 

Um caminho simples e bastante confiável para se iniciar este estudo é a utilização 

de um conceito já existente como base de comparação. Por este motivo, define-se 

como produto 1 deste trabalho a tampa de caçamba de um veículo produzido nos 

dias de hoje. A maior vantagem na seleção deste produto é a grande quantidade de 

informações disponíveis para as comparações, uma vez que o produto é produzido 

em larga escala, em condições de produção em série e convive com todas as 

limitações atuais de manufatura. 

O produto 1 se enquadra no conceito de tampas de caçamba, apresentado 

anteriormente na revisão bibliográfica. A este conceito é importante adicionar 

algumas particularidades do produto.  

A primeira delas é o conceito de painel único, em vez de painel interno e externo 

unidos por solda ou rebordeamento. Esta diferença traz como conseqüência maior 

variação dimensional da peça, que tem grandes dimensões e conseqüentemente 

menor estabilidade.  

Outra particularidade importante é a existência de reforços laterais, que trazem 

benefícios e perdas com relação às variações. O principal benefício é o tamanho das 

peças. Os reforços são menores do que um painel único nas laterais, e dessa forma, 

as variações dimensionais dessas peças são menores e mais fáceis de serem 

controladas. Por outro lado, a adição de duas peças traz um maior acúmulo de 

variações no conjunto final, pois adiciona um processo de solda entre os reforços e o 

painel interno. A solda, assim como os demais processos de união de peças, impõe 

variações de localização de uma peça com relação à outra. Essas variações não 

existiriam no caso de um painel único. 

A Figura 21 mostra as particularidades do produto 1. 
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Figura 21 - Conceito de construção do Produto 1 

 

Outra informação importante a ser considerada no produto 1 é o conceito de fixação 

das dobradiças. O conceito utilizado permite grande variação de montagem, 

facilitando os ajustes necessários na produção. A dobradiça é montada na tampa 

através de dois parafusos em um mesmo plano. Os furos da dobradiça foram 

desenvolvidos com folga, para permitir variações de posicionamento da mesma. 

Essas folgas absorvem eventuais variações dimensionais do conjunto, minimizando 

significativamente os impactos de montagem na linha de produção. 

A Figura 22 indica a montagem das dobradiças do produto 1. É possível visualizar as 

possibilidades de variação na montagem dessas peças, tanto na vertical (eixo z), 

quanto no comprimento do veículo (eixo x). As limitações de ajuste restringem-se às 

variações laterais da tampa. 
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Figura 22 - Conceito de dobradiça do produto 1 

 

5.3. Produto 2 – Conceito Proposto 

O produto 2 é composto por um projeto em desenvolvimento e tem como base de 

informações o modelamento matemático do conjunto e peças protótipo para análise 

física. Dessa forma torna-se inviável a análise da produção em larga escala, para 

avaliação do comportamento das peças durante o processo produtivo. As principais 

particularidades deste produto são relativas ao seu conceito de fechamento, porque 

o painel de fechamento da tampa é dividido em duas peças, diferente do produto 1. 

Por outro lado, a aplicação e componentes existentes no produto 2 são equivalentes 

ao produto 1. 

Além da diferença no conceito de fechamento citada acima, existem diferenças de 

forma, dimensões e massa do conjunto final. De qualquer forma, vale ressaltar que 

os dois produtos apresentam inúmeras semelhanças, tanto no conceito quanto na 

utilidade para o cliente, o que nos permite formular uma base comparativa bastante 

robusta para o estudo. Essa semelhança é dada em função da mesma aplicação dos 

dois produtos, pois ambos são componentes de veículos utilitários e fazem interface 

com um mesmo conceito, a caçamba do veículo. Isso significa que a região de 

montagem da tampa no veículo é muito semelhante nos dois casos, e que os 

requisitos de conteúdo e desempenho são equivalentes para os dois produtos.  

A Figura 23 ilustra o produto 2. 
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Figura 23 - Conceito de construção do Produto 2 

 

O conceito de dobradiça do produto 2 é outra particularidade a ser considerada no 

estudo. Diferente do produto1, essa dobradiça contém 3 pontos de fixação, sendo 2 

deles no plano lateral e o terceiro no plano inferior da tampa. Dessa forma, as 

possibilidades de ajuste na montagem são reduzidas a somente o eixo x. Ou seja, o 

conceito de dobradiça do produto 2 não absorve variações do conjunto da tampa. A 

Figura 24 ilustra esse conceito.  

 

Figura 24 - Conceito de dobradiça do produto 2 

 

Com o conhecimento das particularidades e limitações dos produtos em estudo, é 

possível interpretar o controle dimensional do produto 1 (já existente), e desenvolver 

o controle dimensional do produto 2 visando a minimização dos impactos para a 

manufatura.  



51 
 

5.4. Controle Dimensional 

Durante as fases iniciais de um projeto são definidas as estratégias de controle 

dimensional, visando o melhor desempenho do mesmo, levando em conta as 

limitações do processo produtivo. Essa estratégia é aplicada através de um desenho 

com o conceito de GD&T, já discutido no item 4.1. Os detalhes de controle 

dimensional dos produtos em estudo serão expostos a seguir. 

 

 Controle Dimensional do Produto 1 

Como visto no item 4.2, o conceito de fabricação do produto 1 conta com a 

possibilidade de ajustes na dobradiça. Isso significa que as variações existentes na 

região de fixação da tampa na carroceria são absorvidas por esses ajustes. Por esse 

motivo, os pontos de referência do desenho do produto 1 estão localizados nas 

extremidades do conjunto, conforme a Figura 25. 

 

Figura 25 - GD&T do produto 1 
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Os pontos de localização do conjunto são descritos da seguinte forma: Os pontos 

localizadores A1, A2, A3 e A4 localizam o conjunto no eixo longitudinal do veículo 

(eixo x). O ponto B1 localiza o conjunto no eixo y, ou seja, na transversal do veículo, 

e finalmente os localizadores C1 e C2 localizam o conjunto no eixo vertical (eixo z). 

As extremidades da tampa são o foco do controle dimensional do produto 1 e 

consecutivamente as regiões de menor variação. Porém, as linhas de contorno 

desse conjunto devem estar corretamente posicionadas no veículo, para garantir a 

melhor aparência para o cliente. 

É por esse motivo que a possibilidade de ajuste das dobradiças é fundamental para 

o produto 1. 

 

 Controle Dimensional do Produto 2 

O produto 2, por sua vez, conta com um conceito de dobradiças que não permite 

ajuste. Isso significa que a posição das dobradiças, quando montadas na tampa, 

será mantida na montagem da tampa na carroceria. Dessa forma, todas as 

variações existentes na região das dobradiças serão mantidas no conjunto final 

(tampa + carroceria). 

Por esse motivo, o conceito de controle dimensional do produto 2 foi desenvolvido 

de forma diferenciada. O foco desse desenvolvimento é a garantia da menor 

variação possível nas dobradiças da tampa. A posição das regiões de contorno da 

tampa é conseqüência da posição das dobradiças. A Figura 26 ilustra o conceito de 

GD&T do produto 2. 
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Figura 26 - GD&T do produto 2 

 

Os localizadores A1, A2, B e C localizam o produto 2 no eixo x (longitudinal). Os 

localizadores B e C também localizam a tampa no eixo z (vertical), por serem furos 

localizadores. Isso permite que esses pontos garantam a localização em mais de um 

sentido do veículo. Para concluir o GD&T do conjunto, o ponto D garante a 

localização do conjunto no eixo y (transversal). 

É possível notar que os localizadores encontram-se em sua maioria na dobradiça da 

tampa. Dessa forma, as variações na sua região de montagem são minimizadas. 

Para garantir uma boa localização, é necessário um controle especifico para os 

componentes do conjunto. Ou seja, os componentes que formam o produto 2 

também devem ser localizados pela região de fixação das dobradiças. A Figura 27 

ilustra o conceito de localização dos reforços laterais da tampa, antes da montagem 

no conjunto final. 
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Figura 27 - Conceito de GD&T do componente do produto 2 

 

Os localizadores A2 (eixo y) e B (eixos x e z) foram posicionados na região inferior 

do reforço lateral, para garantir a mínima variação dessa região.  

A partir de componentes estampados com a mínima variação na região de interesse, 

o processo de formação do conjunto final (processos de solda e rebordeamento) 

deve ser executado também a partir dessa região. Em outras palavras, os 

dispositivos utilizados nos processos de solda e rebordeamento do conjunto 

localizam os componentes pelos mesmos pontos indicados nos desenhos.  

Dessa forma, o processo como um todo, desde a estampagem dos componentes até 

a montagem da tampa na carroceria, é focado no controle dimensional da região de 

montagem da mesma. 

Essa estratégia minimiza os impactos da impossibilidade de ajustes das dobradiças 

durante a montagem. Porém, deformações inerentes aos processos de estampagem 

e solda do conjunto impactam na localização do produto final, e devem ser 

considerados na análise das variações 
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5.5. Análise Virtual das Variações 

A partir das tolerâncias dimensionais definidas para cada produto é possível verificar 

quais as variações são esperadas para o conjunto final. Como cada componente 

isolado tem seu controle dimensional, é possível avaliar as variações provenientes 

do processo de fabricação, como estampagem ou injeção, entre outros. O desenho 

de controle do componente, que contém as tolerâncias admissíveis, é uma garantia 

formal de que as variações das peças fabricadas estejam dentro das tolerâncias. 

Quando o veículo está em fase de produção, todos os lotes de peças utilizadas para 

a sua montagem são controlados através de dispositivos de medição, berços para 

verificação, ou outras formas de inspeção. A quantidade de amostras necessárias 

para validar um lote é variável em função da robustez do processo produtivo, ou da 

complexidade da peça. 

A união desses componentes, formando os conjuntos finais, gera variações 

adicionais às já existentes. Essas variações também devem atender um controle 

dimensional definido no desenho do conjunto. Da mesma forma, os conjuntos são 

submetidos a processos de inspeção que garantem a qualidade dimensional do 

produto final.  

Como as variações de um conjunto são maiores do que as de seus componentes é 

importante que as tolerâncias de desenho sigam a mesma ordem: Tolerâncias mais 

restritas para os componentes do que para o conjunto. 

Através de um cálculo de soma das tolerâncias é possível definir as variações 

máximas do conjunto final. Porém, em condições reais de produção em larga escala, 

cada componente terá uma variação distinta, que não necessariamente é a máxima. 

Isso significa que a variação do conjunto final não será o acumulado das variações 

máximas dos seus componentes. 

Considerando essa situação, uma soma simples das máximas tolerâncias de todos 

os componentes resulta em uma variação do conjunto final maior do que a real. Isso 

não é representativo para estudos, exatamente por não traduzir as variações das 

peças físicas, e um estudo baseado nesse tipo de cálculo pode prejudicar o projeto 

com a suposta necessidade de redução das variações.  
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Por esse motivo, o cálculo das variações considera uma distribuição de 

probabilidades para cada um dos componentes. Na maioria dos casos essa 

distribuição é normal, porém é possível considerar outros tipos de distribuição, em 

casos específicos.  

As interações entre as distribuições normais de todos os componentes de um 

conjunto são inúmeras, o que inviabiliza o cálculo sem o auxílio de um programa de 

análise de tolerâncias. Nesse estudo o software 3DCS foi utilizado para o cálculo 

das tolerâncias de interesse.  

Os valores nominais dos componentes, bem como suas tolerâncias, são os dados 

de entrada no programa. O passo seguinte é a definição do tipo de distribuição para 

os valores. As interações entre as distribuições são feitas através do método de 

Monte Carlo, que é um gerador de números randômicos. Os valores de saída desse 

cálculo são dados estatísticos, com desvio padrão e valor de porcentagem fora dos 

desvios.  

Para o estudo proposto nesse trabalho, a análise é focada nas variações de 

alinhamento da tampa da caçamba no veículo, após montagem. Essas são as 

dimensões relevantes para o cliente, e devem ser controladas para garantir uma 

aparência satisfatória. A relação entre dois componentes é verificada através do 

espaçamento e desnível entre eles, como mostra a Figura 28  

 

Figura 28 - Relações de espaçamento e desnível entre peças 

 

As relações de distância, alinhamento e desnível entre as peças seguem critérios 

definidos no início do projeto. Esses critérios contêm medidas nominais e 

tolerâncias, que são checadas nos veículos físicos através de inspeções periódicas. 

A Figura 29 ilustra o critério a ser considerado como referência para esse trabalho.  
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Figura 29 - Critérios de espaçamento e desnível para a tampa da caçamba 

 

Para que seja possível a verificação das variações calculadas, com relação ao 

critério exposto, os dados de saída do programa referem-se às regiões de 

espaçamento e desnível da tampa com a carroceria. Dessa forma, é possível 

entender se as variações previstas por projeto estão de acordo com os requisitos do 

mesmo.  

Além disso, os cálculos processados pelo programa 3DCS para o produto 2 (em 

desenvolvimento) também foram feitos para o produto 1, permitindo um comparativo 

entre a situação atual e o projeto em desenvolvimento. 

Para concluir o estudo comparativo, foram calculadas também as variações do 

produto 2 com o critério de tolerâncias (GD&T) do produto 1. Essa terceira condição 

reflete as variações do produto em desenvolvimento caso o estudo de suas 

tolerâncias, apresentado nesse trabalho, não tivesse ocorrido. Os valores 

encontrados nesse estudo estão listados na Figura 30 
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Figura 30 - Análise das Variações 

 

Os pontos 01, 02 e 03 são referentes ao valor A do critério, de espaçamento e 

desnível entre a tampa traseira e a lanterna, os pontos 04 e 05 referem-se ao valor 

C, de espaçamento vertical entre a tampa traseira e o pára-choque, e os pontos 06 e 

07 se relacionam com o valor D, de espaçamento horizontal entre a tampa traseira e 

o pára-choque. O critério B não é aplicável, pois não existe interface entre a tampa 

da caçamba e o painel lateral. 

O desnível dos pontos 04 a 07 também não é aplicável em função do desenho do 

pára-choque, cuja superfície é muito distante da superfície da tampa, impedindo a 

visualização dessa relação. A Figura 31 ilustra essa condição. 

 

Figura 31 - Critério de desnível não aplicável 

 



59 
 

Por esse motivo, os critérios de desnível não são relevantes nessa região, e 

somente os critérios de espaçamento são aplicados nesses pontos. A Figura 32 

exemplifica essa situação. 

 

 

Figura 32 - Exemplo de desnível não-aplicável 

 

5.6. Análise Comparativa 

Os cálculos mostrados na Figura 30 permitem uma avaliação da condição atual de 

produção (produto 1), da condição do novo produto com base no controle 

dimensional proposto nesse trabalho (produto 2), e da condição do novo produto 

sem o estudo feito nesse trabalho, ou seja, com o controle dimensional existente no 

produto atual (produto 2 GD&T1). Existem dois cenários distintos nos valores 

calculados: Os valores de espaçamento E01 a E07, e os valores de desnível D01 a 

D03. Para os valores de espaçamento é possível notar uma proximidade entre o 

produto 1 e do produto 2. Isso significa que, apesar das limitações de ajustes 

existentes no produto 2, o controle dimensional direcionado às solicitações da 
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manufatura possibilitou que as variações fossem mantidas, e não aumentassem com 

relação à condição existente.  

As variações de espaçamento do produto 2, quando calculadas com base no 

controle dimensional do produto 1, são maiores do que os demais cálculos, e 

apresentam valores fora da tolerância máxima permitida. A Figura 33 ilustra a 

distribuição dos pontos calculados.  

 

 

Figura 33 - Distribuição das variações de espaçamento 

 

As variações de desnível apresentaram um comportamento diferente, com pontos 

aproximados para os três casos, conforme mostrado na Figura 34. Esse 

comportamento se dá em função da liberdade de ajuste no eixo longitudinal do 

veículo (eixo x), existente tanto no produto atual como no produto em 

desenvolvimento. Em outras palavras, a possibilidade de ajuste longitudinal existente 

nos dois conceitos de dobradiça apresentados nesse trabalho resulta em variações 

equivalentes para as três condições estudadas. 
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Figura 34 - Distribuição das variações de desnível 

 

É possível fazer uma análise dos ganhos obtidos com esse estudo, através do 

cálculo dos ganhos e perdas de cada cenário. A Figura 35 ilustra esses cenários, 

com os cálculos dos ganhos obtidos com o conceito de controle dimensional 

apresentado nesse trabalho. Vale ressaltar que os valores positivos indicam perdas 

e os valores negativos indicam ganhos. Para as variações de espaçamento, haveria 

uma perda de 404% no produto 2 em relação ao produto 1, caso o seu controle 

dimensional fosse baseado no controle atual. Com o estudo feito, foi possível obter 

uma redução de 71% nas variações do novo produto, resultando em uma perda de 

apenas 43% em relação ao produto atual. Para as variações de desnível, a perda 

esperada seria de 66% com relação ao produto atual, porém o estudo proposto 

trouxe uma redução de 32% nas variações, alterando a perda para 9% com relação 

ao produto atual.  
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Figura 35 - Cálculo de ganhos dos cenários propostos 

 

O produto 2 apresenta um comportamento próximo ao produto 1 (atual), e esses 

valores são resultados de um estudo focado nos impactos das variações na linha de 

produção. As perdas conseqüentes de um novo produto com as limitações de 

ajustes apresentadas nesse trabalho, sem o seu controle dimensional baseado nas 

necessidades e limitações desses ajustes, trariam grandes impactos para a 

produção, e possivelmente existiriam impedimentos de montagem nos casos 

extremos. Essa preocupação foi resolvida com o estudo apresentado, que garante 

para o novo produto um comportamento equivalente ao atual.  

É importante ressaltar que as variações calculadas nesse trabalho são referentes 

exclusivamente à tampa da caçamba. As variações dos demais componentes, como 

caçamba, lanternas e pára-choque não foram consideradas nesse estudo, pois não 

permitiriam a visualização das melhorias obtidas com o trabalho. Por esse motivo, a 

diferença entre os valores calculados e o valor da tolerância máxima permitida não 

significa uma folga para o produto, pois as variações dos demais são somadas a 

esses valores, e o valor final deve ser mantido abaixo do limite. Em outras palavras, 

é importante que as variações apresentadas nesse trabalho tenham o menor valor 

possível, para garantir alinhamentos aceitáveis independente das variações das 

demais peças.  

Produto 1 Produto 2 Prod.2 (GD&T 1) 

±3σ ±3σ ±3σ 

E01 0,39 0,47 2,07 431% -77% 21%

E02 0,38 0,46 2,16 468% -79% 21%

E03 0,45 0,47 2,27 404% -79% 4%

E04 0,43 0,59 2,13 395% -72% 37%

E05 0,52 0,64 2,10 304% -70% 23%

E06 0,35 0,72 1,94 454% -63% 106%

E07 0,31 0,59 1,45 368% -59% 90%

Média dos ganhos de Espaçamento 404% -71% 43%

D01 0,35 0,36 0,70 100% -49% 3%

D02 0,29 0,33 0,50 72% -34% 14%

D03 0,30 0,33 0,38 27% -13% 10%

Média dos ganhos de Desnível 66% -32% 9%
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6. CUSTOS DA QUALIDADE 

As variações de um conjunto trazem impactos para a sua montagem, e são 

necessários ajustes para compensá-las, como foi abordado nos capítulos anteriores. 

Essas variações podem ser traduzidas em custos para a empresa, pois os ajustes 

necessários impactam em aumento no tempo de montagem do conjunto. Tempo 

esse que é quantificado monetariamente através de um valor padrão de custo por 

tempo, existente nas linhas de montagem. Esse valor pode ser definido através da 

relação R$/hora, e é baseado no custo dos empregados necessários em uma linha 

de montagem. Em outras palavras, o tempo de montagem traduz-se em custo para o 

veículo final.   

Com base na teoria de Taguchi, é possível mensurar os custos relacionados às 

variações estudadas nesse trabalho, através da função perda. Essa função atribui 

custos aos itens produzidos fora da especificação nominal, permitindo a visualização 

das perdas para a empresa. 

A função perda é composta por um valor nominal, e seus limites de especificação, 

distribuídos no eixo horizontal. A medida do valor de perda em função do desvio do 

valor desejado é indicada no eixo vertical da função. Na Figura 36 o valor nominal da 

característica funcional é denominado “m”, e os limites de especificação são 

chamados “LI” (limite inferior) e “LS” (limite superior). O valor de perda atribuído a 

um item não conforme é denominado “A”.  

 

Figura 36 - Função perda de Taguchi 
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A função perda também pode ser descrita como: 

L = k (y - m)2  

onde L = custo de perda devido ao desvio da característica 

k = coeficiente de perda 

y = valor da característica de qualidade 

m = valor nominal 

A determinação do coeficiente de perda “k” é dada pela relação entre o valor de 

perda de um item não conforme e a diferença do valor nominal e o seu limite de 

especificação: 

k = A / (LS - m)2 

Para viabilizar o cálculo do coeficiente de perda para o estudo em questão é 

necessário considerar o custo de perda como tempo de montagem, Os valores 

monetários relacionados a esse tempo são informações confidenciais da empresa, e 

por isso não serão considerados. Isso não afeta o estudo, uma vez que a relação 

entre tempo e custo de montagem é direta e linear, ou seja, quanto maior o tempo 

de montagem, maior o seu custo.  

O primeiro passo para o cálculo do coeficiente de perda é a determinação do valor 

de perda atribuído a um item não conforme. No caso do produto em estudo, um item 

não conforme é um veículo com variação de espaçamento ou desnível entre a tampa 

traseira e as lanternas ou pára-choque maior do que 1mm com relação ao valor 

nominal. O veículo é considerado não conforme e necessita de ajustes nesses 

casos. O tempo médio de ajuste, calculado a partir do tempo de ajuste dos veículos 

atuais de produção, é de 47 segundos para tampas de caçamba. Esse valor é o 

resultado médio de uma amostra de tampas de caçamba que necessitaram de ajuste 

após montagem. Com o valor de perda de um item não conforme, é possível calcular 

o coeficiente de perda, conforme abaixo: 

k = 47/12 

k = 47 



65 
 

Com o valor do coeficiente de perda, fica estabelecida uma relação entre o custo de 

perda e o valor da variação: 

L = 47 (y - m)2 

A diferença “(y-m)” é a variação existente com relação ao valor nominal. É possível 

calcular o valor da perda para os desvios calculados no capítulo 5, e dessa forma 

quantificar os ganhos obtidos. A Figura 37 quantifica os tempos de ajuste do produto 

2 com a proposta de controle dimensional apresentada nesse trabalho, e os 

compara com o controle dimensional existente atualmente. É possível notar uma 

redução considerável no tempo de ajuste com o controle dimensional proposto. Esse 

ganho traduz-se em redução de custo para a manufatura. 

 

 

Figura 37 - Cálculo do tempo de ajuste na produção 

 

Os valores calculados são estimativas de tempo de ajuste, com base na condição de 

ajuste dos veículos atuais de produção. O produto 2 é um veículo novo, com 

conceitos de montagem e ajustes particulares, o que pode impactar em uma 

variação no tempo de ajuste calculado. Porém, essa confirmação será possível 

somente após alguns meses de produção desse novo veículo, para que todas as 

variações inerentes ao seu lançamento sejam solucionadas, e o seu processo de 

montagem seja estabilizado. De qualquer forma, é esperado um comportamento 
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semelhante do processo de ajuste, pois os veículos produzidos na fase protótipo 

apresentaram equivalências nos procedimentos de ajustes da tampa.  
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7. CONCLUSÕES 

Conforme apresentado nesse trabalho, o processo de desenvolvimento de novos 

projetos na indústria automotiva tem se alterado ao longo do tempo, e nos dias de 

hoje apresenta características distintas das existentes no início da produção 

automobilística. 

Atualmente, com a grande competitividade do setor automobilístico e ainda com o 

crescimento do processo produtivo, veio à tona a necessidade de atenção às 

condições e limitações dos projetos para a produção em larga escala.  Esses 

fatores, antes tratados como conseqüência do processo de produção, devem ser 

considerados desde o início de um desenvolvimento, pois são fundamentais na 

determinação e obtenção de um produto robusto e competitivo para o mercado 

automotivo. 

O aumento significativo dos volumes de produção é conseqüência da grande 

procura por veículos nos dias atuais. Existem muitas opções de compra para o 

consumidor, bem como muitas facilidades que o incentivam a comprar veículos 

novos. Isso aumenta a exigência e expectativa do cliente levando a indústria 

automotiva a desenvolver veículos com foco em custo, qualidade e limitações de 

produção, além das preocupações com forma e desempenho do mesmo. 

Por esse motivo, as variações existentes no processo produtivo têm grande impacto 

na qualidade, no tempo e nos custos do produto final. Desta forma, as necessidades 

da manufatura devem ser consideradas como requisitos desde o início do projeto, 

evitando que as variações existentes sejam contornadas na fase de produção, por 

meio de aperfeiçoamentos ou correções. 

Diante do exposto, é possível concluir que desenvolvimentos focados somente em 

forma e desempenho não são mais competitivos no mercado automotivo.  

Baseado nesse princípio, o estudo apresentado nesse trabalho demonstrou o 

desenvolvimento de um novo projeto estruturado nos requisitos de manufatura. As 

variações dimensionais indesejadas no processo produtivo foram identificadas no 
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início do projeto, e dessa forma foi possível minimizá-las durante o seu 

desenvolvimento.  

Levando-se em consideração que a produção em larga escala de um determinado 

componente gera variações em relação a sua forma nominal, é necessário 

estabelecer um controle de suas dimensões para garantir que essas variações 

sejam minimizadas. Conforme conceito de controle dimensional apresentado no item 

5.4, é possível direcionar o controle das variações de um componente ou conjunto 

para os pontos mais críticos, e de maior interesse para a montagem e 

funcionamento. 

Concluiu-se também que o uso de ferramentas de qualidade auxilia muito o 

desenvolvimento de um novo produto. O capítulo 3 apresentou metodologias que 

influenciaram positivamente o estudo, por abordarem as mudanças culturais e 

conceituais nos processos de criação e desenvolvimento. Essas metodologias, 

aplicadas no estudo e caso conforme capítulo 5, contribuíram significativamente para 

a definição de um novo produto com características positivas sob o ponto de vista de 

produção, sem impactar as formas e desempenho do produto, e sem adição de 

custos para a empresa. 

A análise detalhada do conceito de controle dos produtos estudados nesse trabalho 

permitiu a identificação de particularidades inerentes aos projetos, que afetam 

diretamente o comportamento de produção em larga escala. Foi possível entender 

que o produto em desenvolvimento, tem limitações de ajustes após a montagem, o 

que não ocorre com o produto em atual produção. Essas limitações foram 

consideradas durante o desenvolvimento desse novo produto, e através de um 

conceito de controle dimensional focado nas necessidades da manufatura, foi 

possível minimizar os impactos das variações.  

O cálculo comparativo apresentado no item 5.6 confirmou os resultados do trabalho, 

através de variações equivalentes entre os dois produtos, apesar das limitações do 

produto em desenvolvimento. Foi possível concluir através dos cálculos que as 

variações do novo produto sofreram redução de 71% em função do estudo 

apresentado. Em outras palavras, as variações do novo produto, caso o seu estudo 

de controle dimensional não fosse feito de acordo com o apresentado nesse estudo, 

seriam consideravelmente maiores, resultando em aumento nos ajustes necessários, 
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e até em interferência entre as peças nos casos mais críticos, impedindo a sua 

montagem. 

É importante ressaltar que as variações consideradas nesse estudo são 

relacionadas somente aos componentes da tampa da caçamba, e as variações dos 

demais conjuntos, como lanterna, pára-choque e carroceria não foram consideradas, 

para eliminar influências de variações que não são foco do estudo, e permitir uma 

análise clara dos ganhos obtidos com o trabalho. Essa consideração facilita a 

análise dos resultados, porém as variações do produto final devem ser compostas 

por todos os componentes envolvidos, representando assim a condição real do 

veículo. 

Os ganhos obtidos com esse estudo poderiam ser maximizados se o projeto em 

desenvolvimento permitisse criação de novos desenhos de peças, ao invés do 

reaproveitamento de componentes já existentes, como é o caso da dobradiça do 

produto em desenvolvimento. Essa possibilidade permitiria o desenvolvimento de 

uma peça com elementos de fixação que permitam maior liberdade de 

posicionamento durante a montagem. De qualquer forma, com ou sem possibilidade 

de criação de novas peças, é possível visualizar os benefícios obtidos apenas com 

um estudo detalhado das variações dimensionais, sem impactar em custos para o 

projeto, evitando a necessidade de alterações tardias e traumáticas para o 

desenvolvimento.  

A confirmação dos valores calculados será possível através de relatórios 

dimensionais dos conjuntos físicos, porém, essas medições ainda não são 

representativas, pois o produto 2 encontra-se em fase de desenvolvimento, e as 

dimensões dos seus componentes apresentam muitas variações inerentes à fase 

inicial de produção. É esperada uma redução nessas variações, estabilizando o 

processo de produção, e viabilizando medições dimensionais representativas. 

Os benefícios esperados com a mudança cultural no passo a passo de um 

desenvolvimento podem ser alcançados através da integração das diversas áreas 

envolvidas no projeto e fabricação de um veículo, pois dessa forma torna-se possível 

o compartilhamento de experiências específicas de cada área. O conhecimento das 

solicitações e tendências de mercado, dos requisitos de qualidade, das limitações de 
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custos e de manufatura é o primeiro passo para um desenvolvimento completo, 

sólido, e com boa aceitação no mercado automotivo. 
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