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Resumo 
As tecnologias de Fabrico Aditivo Metálico (FAM) começaram a ser desenvolvidas há muitos anos, 

tendo até agora sido principalmente utilizadas na realização de protótipos. Com o aparecimento da 

quarta revolução industrial, indústria 4.0, as tecnologias de produção que permitem maior partilha de 

informação e automação têm sido incorporadas nos processos produtivos, como é o caso de Fabrico 

Aditivo (FA). 

As tecnologias de FA apresentam inúmeras vantagens quando comparadas com tecnologias clássicas 

de produção, como o caso de Produção Subtrativa (PS) ou de Fundição, sendo uma das maiores a 

possibilidade de produção de peças com elevada variabilidade e em pequena quantidade, na procura 

com custos de fabrico reduzidos, como as peças de substituição. 

As empresas que procuram aplicar as tecnologias de FA na produção de peças de substituição 

pretendem conhecer quais as vantagens e desvantagens destas tecnologias quando comparadas com 

tecnologias clássicas de produção. Assim, é essencial o conhecimento sobre os custos de cada 

tecnologia para a tomada de decisão entre as tecnologias a utilizar.  

Esta dissertação foca-se no desenvolvimento de um modelo económico comparativo entre tecnologias 

avançadas de produção - FA e FH, e tecnologias clássicas - PS e fundição. O modelo desenvolvido foi 

validado com recurso a dois casos de estudo, com o objetivo de criar um modelo adaptado e alinhado 

com a realidade empresarial. Espera-se que este modelo, implementado no Microsoft Excel, seja uma 

ferramenta de apoio à tomada de decisão de qual tecnologia a utilizar para cada peça a produzir tendo 

em conta os custos associados.  

 

Palavras-Chave: Fabricação Aditiva, Produção Subtrativa, Fundição, Fabricação Híbrida, Comparação 

de Custos, Produção de Peças de Substituição 
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Abstract 

Metal Additive Manufacturing technologies began to be developed many years ago, until know, have 

been mainly used to produced prototypes. With the fourth industrial revolution, industry 4.0, the 

production technologies that allow greater information sharing, more automatization and have been 

incorporated in the production processes, such as additive manufacturing (AM).  

Additive manufacturing technologies have many advantages when compared with traditional 

technologies of production, such as subtractive manufacturing (SM) or forming. AM is one of the major’s 

possibilities for spare parts production, with high demand variability with reduced manufacturing costs, 

even in the case of low quantities, as in the case of spare parts.  

Companies that seek to apply additive manufacturing technologies in the spare parts production, want 

to know what the advantages of those new technologies when compared with traditional technologies 

of production. Thus, knowledge about the costs of the technologies in the decision making between 

technologies to use is essential.  

This dissertation focuses on the development of an economic comparative model between advanced 

technologies – AM and HM and classical technologies – SM and forming. The validation of the 

developed model using two case studies as the objective of create an adapted and in line with business 

reality. It is expected that the implemented model, in Microsoft Excel, to be a decision-making tool of 

which technology to implement to each part to be produced having in consideration the associated costs.  

Key words: Additive Manufacturing, Subtractive Manufacturing, Forming, Hybrid Manufacturing, Cost 

Comparison, Spare Parts Production 
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1. Introdução 

1.1 Contextualização e Motivação do Problema 

Com o decorrer dos anos, e considerando o estado socioeconómico a nível mundial, as empresas 

pretendem focar-se na redução de custos, aumento de valor para o cliente e globalização de negócio. 

A massificação destas preocupações por parte das indústrias, e a implementação de tecnologias e 

metodologias para melhorar o desempenho das mesmas, tem vindo a revelar-se o móbil da 4ª 

revolução industrial.  

A indústria 4.0 é o mais recente movimento de revolução industrial, intrinsecamente relacionada com 

automação inteligente, tecnologia e globalização. Com a nova revolução industrial é expectável que os 

cíber-sistemas e sistemas físicos se inter-relacionem, construindo fábricas inteligentes, onde o papel 

do ser humano é repensado. Num mundo digital, a globalização apresenta um papel cada vez mais 

crucial, a partilha de informação por todo o mundo e, a possibilidade de produzir um mesmo produto 

em diversos pontos do mundo torna-se cada vez mais imperativo(Durão et al [1]). 

A procura por conseguir maior rentabilidade dos processos de produção apresenta um ponto de 

melhoria obrigatório para as empresas. Estas pretendem produzir com menos paragens, maior 

eficiência e maior qualidade.  

As tecnologias de produção de Fabricação Aditiva (FA) podem ser essenciais, no que diz respeito à 

transformação do sistema físico de uma fábrica, uma vez que este ainda está confinado aos métodos 

de produção industrial, em massa e pouco customizado. As tecnologias de FA são tecnologias de 

produção avançadas, que se baseiam na produção por camadas. Através da aplicação de FA, as 

empresas conseguem maior flexibilidade de produção e maior rentabilidade. Outro ponto no qual a 

introdução de tecnologias de FA pode ser crucial é a globalização da produção. Através dos modelos 

3D é possível às empresas a partilha da informação de produção, permitindo produzir qualquer peça 

em qualquer parte do mundo. Existem ainda algumas dúvidas no que diz respeito à sua aplicabilidade 

na produção em massa. Estas dúvidas surgem maioritariamente devido a custos, velocidade de 

produção, comportamentos mecânicos das peças produzidas e qualidade do acabamento (Dilberoglu 

et al. [2]).  

A evolução das tecnologias de FA durante os últimos 30 anos pode ser considerada, no mínimo, 

extraordinária. No ano de 1980 era considerada como sendo promissora; no entanto, a sua 

comercialização ainda não tinha sido iniciada. No espaço de 34 anos, alcançou um valor de 

comercializações superior a 4 biliões de dólares. O crescimento desta tecnologia e o aumento da sua 

comercialização tem tido como consequência um desenvolvimento cada vez mais significativo para 

corresponder às expectativas e necessidades do mercado(Thompson et al. [3]). 

Um dos pontos onde esta tecnologia tem sido vista com enorme potencial é na produção de peças com 

elevada variabilidade na procura, como o caso das peças de substituição. Neste caso, a necessidade 
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de preencher as necessidades dos clientes, de forma rápida e com elevado nível de serviço, é 

essencial. 

Esta dissertação surge da necessidade de estudar a aplicabilidade de FA na indústria metalúrgica, por 

forma a complementar ou substituir as tecnologias clássicas de produção para peças de substituição 

metálicas, em termos económicos. Neste sentido, é necessário estudar tecnologias clássicas e 

avançadas de produção em pormenor, analisando custos, vantagens e desvantagens de cada uma.  

1.2 Objetivos 

O crescimento e a evolução da tecnologia de Fabricação Aditiva está diretamente relacionado com 

trabalhos de investigação e desenvolvimento realizados por instituições como a EWF – European 

Welding Federation. A EWF é uma organização relacionada com a qualificação, desenvolvimento de 

projetos e produtos e certificações de empresas e pessoas no ramo de soldadura. Organizações como 

esta têm um papel cada vez mais significativo na conceção de novas tecnologias para a indústria e a 

aplicação das mesmas na produção. 

Esta dissertação tem como objetivo comparar a utilização de tecnologias clássica Produção Subtrativa 

(PS) e fundição, com tecnologias avançadas de produção, FA e FH na produção de peças metálicas, 

suportando a decisão de qual o processo a utilizar tendo em conta as características de uma 

determinada peça. Deverão ser identificadas as variáveis que sofrem alterações com a aplicação dos 

diferentes processos e criada uma folha de cálculo que determine, em função do tipo de peça metálica 

a produzir, se é economicamente vantajoso usar PS, fundição, FA ou FH.  

Neste sentido, esta dissertação tem dois objetivos:  

1. Desenvolver o modelo de comparação de custos que seja automatizado e possível de utilizar 

por diversas empresas:  

a. Considerar todos os custos envolvidos no investimento de implementação de uma nova 

tecnologia e na mudança entre tecnologias clássicas e avançadas; 

b. Criar um modelo global sustentado e transversal, possível de utilizar por diversas 

empresas, permitindo a comparação entre várias tecnologias de produção recorrendo 

apenas a um ficheiro.  

2. Validar o modelo com as empresas, por forma a que este transpareça a realidade das mesmas, 

para que estas o possam utilizar na tomada de decisão de implementação de novas 

tecnologias.  

a. Aplicar o modelo a casos de estudo reais, validando os dados obtidos e o método de 

cálculo definido. 

1.3 Metodologia da Dissertação 

Para responder aos objetivos da dissertação, vários passos têm de ser tomados. Nesse sentido, o 

primeiro passo é identificar os motivos pelos quais as empresas pretendem mudar de tecnologia, por 

forma a analisar os principais pontos a serem estudados no decorrer da dissertação. Para tal, foi 



   
 

3 
 

necessário reunir com a European Welding Federation (EWF) por forma a compreender a razão de 

mudança de tecnologia de produção dos seus parceiros e quais os impactos da mudança que são 

esperados pelas empresas. De seguida, é importante conhecer as tecnologias de produção atuais e 

futuras, para assim, ser possível saber quais as variáveis que irão ser modificadas pelas alterações de 

tecnologias. Para tal, foi necessário efetuar pesquisa em bases de dados como a B-on, Science Direct, 

Google Scholar, Web of Knowledge entre outras, usando como keywords: Subtractive Manufacturing, 

Additive Manufacturing e 3D Metal Printing. Nesta pesquisa foram também identificados trabalhos 

similares ao que se pretende desenvolver na dissertação, identificando quais as semelhanças e 

limitações dos mesmos, por forma a realizar uma investigação mais sólida e colmatar falhas e 

limitações existentes na literatura. Para tal, utilizaram-se as bases de dados referidas anteriormente, 

com as seguintes keywords: cost comparison in Additive Manufacturing, Additive Manufacturing and 

Spare Parts e Additve Manufacturing production costs. 

O passo seguinte foi o desenvolvimento do modelo de custos considerando todos os custos relativos 

às tecnologias clássicas de produção e tecnologias avançadas de produção e o impacto da mudança 

de tecnologias nos mesmo. Após a conceção do modelo, o mesmo foi implementado com recurso ao 

Microsoft Excel.  

O passo seguinte consistiu na validação do modelo e da ferramenta implementada no Excel junto de 

duas empresas. Após a validação e reajuste do modelo e ferramenta inicialmente propostos, a versão 

final dos mesmos foi aplicada ao caso da produção de duas peças metálicas, uma de cada empresa, 

identificando o custo total por peça para cada processo e concluindo-se qual o mais vantajoso 

economicamente. Foi também efetuada uma Análise de Economias de Escala por forma a identificar 

qual o impacto do número de peças necessárias anualmente na decisão final.  

Por último, e para que a ferramenta possa ser utilizada de forma autónoma pelas empresas, foi criado 

um manual de instruções.  
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Motivação das empresas para implementar AM

Reuniões na EWF

Identificação de Tecnologias de Produção Atuais e a Implementar

Pesquisa em bases de dados: Bi-on, Science Direct, Google 

Schoolar, Web of Knowledge

Identificação de Artigos Existentes com Projetos Semelhantes

Pesquisa em bases de dados: Bi-on, Science Direct, Google 

Schoolar, Web of Knowledge

Análise Crítica da dos Projetos Existentes

Desenvolvimento da Ferramenta em Microsoft Excel

Aplicação da Ferramenta a Duas Peças Metálicas

Criação de Manual de Instruções

Desenvolvimento do Modelo Conceptual de Custos

 

Figura 1 - Metodologia da Dissertação 

1.4 Estrutura da Dissertação 

A dissertação desenvolvida apresenta seis capítulos, tal como se apresenta de seguida:  

Capítulo 1 – Introdução. Neste capítulo pretende-se saber qual o contexto para a realização desta 

dissertação, e a respetiva motivação. É também crucial identificar os objetivos do trabalho, por forma 

a criar uma linha de raciocínio sobre quais os pontos importantes a serem desenvolvidos. É também 

apresentada a metodologia para a realização desta dissertação. 

Capítulo 2 – Definição do problema. Neste capítulo é caracterizada a procura de peças de 

substituição por parte das empresas, é também apresentada a descrição do problema a ser 

estudado, descrevendo-se a tecnologia tradicional de produção e as dificuldades sentidas pelas 

empresas e tecnologias a serem implementadas por forma a resolver as mesmas. É também 

apresentado o caso específico de duas empresas de diferentes setores, aeronáutica e indústria de 

celulose e papel, cujas peças serão utilizadas para realização do caso de estudo, por forma a validar 

o trabalho a ser desenvolvido. 

Capítulo 3 – Revisão Bibliográfica. Neste capítulo são apresentados trabalhos de outros autores, 

dentro do tema em questão, sendo que neste capítulo procuram-se identificar e apresentar quais os 
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aspetos já utilizados, por esses autores, para a realização da comparação entre as tecnologias de 

produção. 

Capítulo 4 – Modelo Económico para a Comparação de Tecnologias. Neste capítulo é apresentada 

a descrição do modelo económico implementado para a comparação entre tecnologias, envolvendo 

a apresentação dos parâmetros de entrada, e dos métodos de cálculo para cada custo que compõe 

o modelo económico. É identificada a proposta inicial e a proposta final após a validação das duas 

empresas. 

Capítulo 5 – Resultados. Neste capítulo é apresentada a aplicação do modelo de cálculo a duas 

peças metálicas, uma de cada empresa, por forma a concluir qual o processo produtivo mais 

vantajoso economicamente. É também realizada uma Análise de Economias de Escala.  

Capítulo 6 – Conclusões. Neste capítulo são apresentadas as conclusões da dissertação, sendo 

apresentada quais as conclusões alcançadas considerando o objetivo e os resultados obtidos na 

aplicação do mesmo. São também apresentadas recomendações para trabalhos futuros, com base 

no trabalho desenvolvido.  
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2. Definição do Problema 

Este capítulo tem como objetivo descrever o problema a ser estudado. Neste sentido, serão 

caracterizadas brevemente os casos em que existe a necessidade de utilização de peças de 

substituição, qual a origem dessa necessidade e quais as restrições na produção das mesmas. Serão 

apresentadas as soluções utilizadas atualmente nas empresas, descrevendo os métodos de produção 

de peças metálicas. É também apresentado qual o possível funcionamento futuro das empresas com 

a inserção das tecnologias de FA, sendo apresentados os pontos a serem estudados pelas empresas 

no processo de tomada de decisão. 

Neste capítulo são também apresentadas de forma sumária duas empresas que necessitam de peças 

de substituição e cujo caso de estudo será utilizado para validar a análise a ser realizada no decorrer 

da dissertação. 

2.1  Caracterização da Procura de Peças de Substituição 

A necessidade de aumentar o período de vida útil dos equipamentos origina uma elevada procura de 

peças de substituição. No sector industrial, a utilização de equipamentos que apresentam investimentos 

elevados aumenta a necessidades de aumentar o período de vida útil, por forma a reduzir custos e 

tornar as empresas mais sustentáveis.  

O estudo da cadeia de abastecimento de peças de substituição foi realizado por Khajavi et al [4], 

caracterizando a mesma. Segundo este estudo, a procura de peças de substituição para equipamentos 

é caracterizada por elevada variabilidade, originando uma grande dificuldade na previsão das 

encomendas, devido à quantidade elevada de diferentes avarias que podem ocorrer nos equipamentos. 

Sendo assim, a tarefa de reduzir os prazos de entrega, e consequentemente, o nível de inventário, 

mantendo a disponibilidade e o nível de serviço torna-se uma tarefa de complexidade extrema. 

A necessidade por parte das empresas de produção de peças de substituição, pode ter como origem: 

1) satisfazer serviço pós-venda, como fornecedor de peças de substituição ou 2) utilização própria no 

caso de avaria de uma peça de um equipamento essencial à produção, para manutenção de parques 

industriais.  

No primeiro caso, a necessidade de manter elevados níveis de serviço (qualidade, prazos de entrega 

reduzidos e custo baixo das peças), nos serviços pós-venda, nomeadamente na venda de peças de 

substituição é um dos pontos críticos para a estratégia das empresas. Neste sentido, a maioria das 

empresas mantem um elevado nível de inventário por forma a conseguir preencher as necessidades 

dos seus clientes com a maior celeridade possível.  

No segundo caso, a necessidade de reduzidos lead-times na espera de peças de substituição provem 

também da necessidade de diminuir os tempos de paragem no caso de parques industriais, onde o 

facto de uma máquina estar parada pode envolver elevados custos de não produção. Assim, segundo 

as empresas lidam com a decisão entre manterem elevados níveis de inventário de peças de 

substituição ou parar a produção enquanto esperam pela chegada da peça.  
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As empresas que necessitam da utilização de peças de substituição, seja com o objetivo de fornecer 

os seus clientes, seja com o objetivo de realizar a manutenção dos seus próprios parques industriais, 

têm assim a tarefa de balancear lead-times com níveis de inventário. Os elevados lead-times têm 

associados a falta de cumprimento do nível de serviço por parte das empresas e os custos de paragem 

associados. As empresas com o objetivo de reduzirem este lead-time optam, muitas vezes, por manter 

inventário das suas peças de substituição, em caso de utilizarem fornecedores externos, ou de matéria-

prima para a produção das mesmas, no caso de empresas que são fornecedoras e pretendem manter 

o serviço pós-venda, implicando assim elevados custos logísticos.  

2.2 Descrição das Tecnologias Atuais 

Atualmente, duas das técnicas mais utilizadas para produção de peças metálicas são denominadas de 

Maquinação/Produção Subtrativa e Fundição, que são caracterizadas em seguida.  

2.2.1 Descrição da Tecnologia Produção Subtrativa 

Uma das tecnologias utilizada atualmente para produção de peças metálicas é denominada de 

Produção Subtrativa (PS). 

A tecnologia PS (também designada por maquinação) é definida por um processo de subtração que 

atua sobre um bloco, retirando material até que o formato desejado seja alcançado (ver Figura 2). Este 

processo é, nos dias de hoje, maioritariamente efetuado por máquinas de Comando Numérico 

Computorizado (CNC), sendo estas apoiadas por softwares denominados por Computer-Aided 

Manufacturing (CAM).  

 

Figura 2 - Subtractive Manufacturing (fonte: Yoon et al. [5]) 

Na produção de peças através de PS podem ser necessários diferentes processos para que se obtenha 

uma peça final. Estes processos podem ser de perfuração, fresagem, torneamento, brocagem e 

moagem. As CNCs mais atuais têm a possibilidade de serem operadas por software, sem necessidade 

de mão humana, para troca de ferramentas ou para ajustes na peça. Estas máquinas trabalham com 3 

ou 5 eixos de movimento para a cabeça de apoio da ferramenta e para o prato de apoio da peça, como 

demonstrado na Figura 3. 
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Figura 3- Esquema de CNC a 5 eixos (fonte: Uddin et al. [6]) 

Nos últimos anos tem-se assistido a uma crescente utilização de braços robóticos equipados com 

ferramentas de maquinação que permitem maquinar, tornear ou moer um bloco de matéria prima até 

que seja alcançada a peça final, como demonstrado na Figura 4. Estes robots têm custos mais 

reduzidos do que as máquinas CNC e permitem uma área de trabalho maior, apesar de a sua precisão 

ser mais reduzida, Uhlmann et al. [7] 

 

Figura 4 - Braço de maquinação (fonte: Chen et al. [8]) 

A tecnologia de PS é associada a elevados desperdícios de matéria-prima, a necessidade de 

armazenar elevados blocos de matéria-prima para produção de peças finais, bem como a dificuldade 

de produção de peças complexas, Homar e Pušavec [9]. 

2.2.2 Descrição da Tecnologia Fundição 

A tecnologia de Fundição é também utilizada atualmente e é uma das mais antigas tecnologias de 

transformação de metais. Esta é uma tecnologia que funciona através da produção de peças com 

recurso a um molde. O material fundido é colocado dentro de um molde e arrefecido, de modo a dar 

forma à peça pretendida, que depois é extraída do molde, como esquematizado na Figura 5. Em 

seguida são realizadas pequenas operações de maquinação, como pós-processamento e otimização 

do acabamento da superfície e das dimensões, Henry et al. [10]. 
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Figura 5 – Representação do Processo de Fundição (fonte: Yoon et al. [5]) 

Ingole et al. [11], estuda a utilização do processo de Fundição, concluindo que para a utilização desta 

tecnologia existe, assim, a necessidade de produção de moldes e posteriormente armazenar os 

mesmos até que voltem a ser necessários, implicando assim elevados tempos de espera pelo molde e 

elevados custos de produção e armazenamento dos mesmos. 

2.3 Caracterização das Tecnologias a Aplicar 

Por forma a colmatar os problemas sentidos atualmente na produção de peças de substituição, surgiu 

a possibilidade de utilizar tecnologias de FA na produção de peças de substituição, incorporando, 

assim, uma tecnologia que até agora era utilizada em prototipagem, na indústria.  

2.3.1 Descrição da Tecnologia Fabricação Aditiva 

A Sociedade Americana de Testes e Materiais (ASTM) [12], define Fabricação Aditiva (FA) como: “O 

processo de juntar materiais para produzir objetos através de informação 3D, normalmente, camada a 

camada”. 

As tecnologias de FA têm sofrido um desenvolvimento constante ao longo dos anos, verificando-se o 

desenvolvimento de novas formas de FA e do aumento da eficiência e da eficácia da tecnologia. Hoje 

em dia, podem-se distinguir quatro ramos distintos, consoante a alimentação do processo, Material 

Jetting, Blinder Jetting, Powder Bed Fusion e Direct Energy Deposition.  

Quando nos referimos à tecnologia de AM, diferentes processos podem ser utilizados para produção 

por camadas de uma peça final. Na Figura 6 podem identificar-se diferentes tecnologias de FA 

utilizados Fabricação Aditiva Metálica (FAM).  
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Figura 6 - Métodos de FA segundo a técnica utilizada (fonte:Redwood [13])  

As empresas em questão procuram complementar o seu processo de produção através de PS, com a 

introdução de FA, sendo que as duas técnicas a serem implementadas serão Wire Arc Additive 

Manufacturing (WAAM), para produção de peças de grandes e pequenas dimensões e Selective Laser 

Melting (SLM), no caso de peças de pequenas dimensões. 

2.3.1.1 Wire Arc Additive Manufacturing 

Como se pode observar na Figura 6, existem diferentes técnicas de FAM. Uma das técnicas é 

designada de Wire and Arc Additive Manufacturing (WAAM), um processo de Direct Energy Deposition 

(DED). Este processo compreende sucessivos ciclos de fusão, deposição e arrefecimento, para 

alcançar a forma desejada. O material utilizado é um fio que se encontra enrolado em torno de uma 

bobina, e este é desenrolado à medida que o processo vai sendo realizado. O processo utiliza um arco 

elétrico como fonte de calor, que funde o fio, e o material é depositado numa base de material 

compatível com o material da peça a formar. Este processo é repetido de forma intercalada com fases 

de arrefecimento até que a peça final seja alcançada. 

Este é um método que pode ser realizado com três diferentes processos, de soldadura conforme se 

apresenta de seguida, caracterizados segundo Weman [14]: 

• Tungsten Inert Gas (TIG) – este processo de soldadura trata-se de um arco elétrico de 

tungsténio no qual passa corrente elétrica, denominado elétrodo, que se encontra envolto num 

gás inerte, como o hélio ou o árgon. Este elétrodo é utilizado para fundir o metal que vai sendo 

depositado (ver Figura 7). 

Fabricação Aditiva 
Metálica

Material Jeting NanoParticle Jetting

Blinder Jetting Blinder Jetting

Powder Bed Fusion 
(PBF)

Direct Metal Laser 
Sintering (DMLS)

Selective Laser Melting 
(SLM)

Electron Beam Melting 
(EBM)

Direct Energy 
Deposition (DED)

Laser Engineering Net 
Shape (LENS)

Electron Beam Additive 
Manufacturing (EBAM)

Wire Arc Additive 
Manufacturing (WAAM)
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Figura 7- Soldadura utilizando TIG (fonte: The Belgian Welding Institute [15]) 

• Metal Inert Gas/Metal Active Gas (MIG/MAG) – este processo de soldadura, envolve um arco 

do material a ser fundido no qual passa energia elétrica, e que vai sendo consumido no decorrer 

do processo. Neste processo, o material a soldar pode ser protegido por um gás inerte (hélio 

ou árgon) ou por um gás ativo, isto é, um gás que reage no processo de fusão à base de CO2., 

(ver Figura 8). 

 

Figura 8- Soldadura Utilizando MIG/MAG (fonte: The Belgian Welding Institute [15]) 

• Plasma – Caracteriza este processo de como um processo de soldadura com origem no 

processo TIG, que foi desenvolvido com o objetivo de aumentar a produtividade do mesmo. 

Neste caso, existe a utilização do elétrodo não consumível à base de tungsténio que se 

encontra envolto em gás, denominado gás de plasma, que, posteriormente, se encontra envolto 

num gás de proteção inerte, o hélio ou árgon, (ver Figura 9). 

 

Figura 9 - Soldadura Utilizando Plasma (fonte: The Belgian Welding Institute [15]) 
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2.3.1.2 Selective Laser Melting 

A técnica de Selective Laser Melting (SLM) foi definida pela ASTM [12] como “Um processo de fusão 

de uma cama de pós utilizado para produzir objetos através de materiais pulverizados, utilizando um 

ou mais lasers para fundir as partículas à superfície, camada a camada, numa câmara fechada”. 

Segundo Hebert [16], esta é uma técnica que envolve materiais em pó, para os quais são necessários 

diversos cuidados ao nível do acondicionamento, pelo que têm de estar expostos a um ambiente 

laboratorial. Com a utilização de um ambiente controlado é assim possível diminuir o risco de 

contaminação com outros materiais, ou de oxidação do material, visto que as ligas metálicas utilizadas 

podem ser altamente reactivas quando em contacto com partículas infimas de água ou de oxigénio, 

que lhes alteram as características.  

A técnica de SLM assenta num processo de Powder Bed Fusion (PBF),ou seja, uma laser atua sobre 

uma cama de pós, que é dispersa em camadas com o auxílio de um cilindro, fundindo o material em 

pó com o formato desejado. Este processo é repetido até que a peça esteja concluída conforme o 

modelo 3D. Para melhor entendimento do funcionamento das máquina de SLM, deve ser observada a 

Figura 10. 

 

 

Figura 10 -Processo de SLM (fonte: Sames et al.  [17]) 

2.3.2 Descrição da Tecnologia Fabricação Híbrida 

O conceito de Fabricação Híbrida (FH) nasceu na necessidade de juntar duas tecnologias diferentes, 

PS e AM, por forma a tirar partido das mais-valias de ambas.  

Segundo Strong et al. [18], FH pode ser definido como “Um conjunto de processos de produção 

integrados, assim como tecnologias de FA interligado com um outro processo de produção, incluindo, 

mas não limitando a, PS, melhoramento da propriedade dos materiais, polimento e outros processo de 

produção que não aditivos. Os atributos de cada processo são planeados em conjunto para que o 

produto final obtenha as especificações estabelecidas. Difere da produção sequenciada na medida em 
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que as decisões são coordenadas de maneira a que a peça tenha as especificações que são 

determinadas pelo processo híbrido”.  

As empresas para conseguirem tirar mais valias da utilização de FA, reduzindo as desvantagens, 

procuram a incorporação de PS na sua produção como um método complementar criando, assim, um 

sistema híbrido, utilizando a técnica de WAAM ou SLM para a produção por FA, complementando a 

técnica de PS. Na Figura 11 é apresentado um esquema exemplo de uma máquina de produção híbrida 

integrando WAAM e PS.  

 

Figura 11 - Esquema de máquina de PH (fonte: LASIMM Project [19]) 

2.4 Tomada de Decisão 

O processo de tomada de decisão na incorporação de novas tecnologias nas empresas prende-se, 

muitas vezes, com a produção de novos produtos, no entanto, no caso de peças de substituição, as 

mesmas já são produzidas através de outras tecnologias. Neste caso, as empresas procuram a 

produção de peças de substituição de forma mais económica, tentando reduzir os custos, mantendo 

ou melhorando os níveis de serviço, sendo importante realizar uma análise de custos completa, por 

forma a determinar a tecnologia mais apropriada para produção.  

Alguns dos custos analisados encontram-se intrinsecamente ligados com o processo de produção, 

outros estão relacionados com alterações que a mudança de tecnologia poderá trazer para as 

empresas. Os custos mais comuns considerados são o custo do espaço, logísticos, máquina, operação, 

mão-de-obra, hardware e software. No entanto, outros custos podem ser identificados, no decorrer da 

realização da revisão da literatura.  

Com a análise destes custos as empresas procuram identificar qual o método produtivo a utilizar, por 

forma a colmatar a variabilidade das peças de substituição de forma económica. 

2.5 Casos de Estudo  

O problema apresentado é comum a todas as empresas que sentem a necessidade de utilizar peças 

de substituição para utilização própria ou para fornecimento de clientes. Por forma a validar a análise 

de custos a ser realizada, serão estudadas duas peças de duas empresas (designadas por empresa X 
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e empresa Y, por questões de confidencialidade). As empresas X e Y caracterizam duas empresas que 

necessitam de peças de substituição, apresentando cada uma delas um dos dois casos apresentados 

anteriormente.  

A empresa X é uma empresa, que atua no sector da celulose e produção de papel, que utiliza diversas 

máquinas no seu processo produtivo. Esta empresa encontra-se num grande parque industrial, onde 

existe uma quantidade elevada de máquinas, que necessitam de peças de substituição com bastante 

frequência, o que leva à necessidade de terem um acesso rápido a essas peças, de modo a garantir 

uma reparação rápida da máquina. A idade das máquinas e as alterações do mundo empresarial, com 

diversas insolvências e o constante desenvolvimento tecnológico, são dois fatores que levam à 

dificuldade em aceder a algumas peças para substituição. Esta dificuldade surge devido ao facto de 

alguns dos fabricantes das máquinas já não existirem ou devido ao facto dos modelos das máquinas 

terem sido descontinuados, para substituição por modelos tecnologicamente mais avançados.  

A empresa X tem em armazém cerca de 170 000 a 190 000 peças de substituição das máquinas que 

utiliza no seu processo produtivo. Este elevado nível de inventário prende-se com a necessidade de ter 

as peças sempre disponíveis, quando necessárias. Atualmente, a empresa X realiza encomendas, aos 

seus fornecedores, de peças de substituição produzidas através de PS, ou de fundição. Estes métodos 

de produção tradicionais têm associados elevados lead-times e, no caso da fundição, necessidade de 

produção de elevadas quantidades, fazendo uso de economias de escala para otimizar o custo do 

molde. Assim, a empresa X sente a necessidade da incorporação de novas tecnologias de produção, 

por forma a eliminar ou reduzir a quantidade de peças para substituição em inventário. Com as novas 

tecnologias, é possível produzir as peças de substituição de forma mais rápida no caso da ocorrência 

de avarias, diminuindo o tempo necessário de paragem da produção. 

A empresa Y é uma empresa que opera na área da indústria aeronáutica e necessita de preencher as 

necessidades dos seus clientes em termos de peças de substituição. O elevado número de clientes 

leva a que exista a necessidade de produzir e enviar peças de substituição todos os dias para os seus 

clientes. Considerando a criticidade dos tempos de fornecimento, esta leva a que a empresa tenha a 

obrigatoriedade de manter stock das peças, para cumprir o nível de serviço esperado pelos clientes. A 

necessidade de diminuir o lead-time é uma exigência por parte dos clientes da empresa Y, uma vez 

que: segundo Walter et al. [20], “Nada custa mais do que um avião no chão”. A empresa Y produz 

internamente peças de substituição através da tecnologia PS. Isto implica elevados custos de 

armazenamento de matéria-prima, sendo necessário armazenar blocos metálicos de dimensões 

elevadas, implicando elevados custos de armazenamento e elevados lead-times para que o fornecedor 

entregue a matéria-prima. 

As empresas X e Y pretendem incorporar nas suas instalações tecnologias de produção através de 

AM, por forma a complementar ou substituir a produção através das tecnologias clássicas utilizadas 

atualmente. A junção entre duas tecnologias implica uma tecnologia de FH, permitindo assim a redução 

de inventários, diminuição de custos e de tempos de espera colmatando os tempos elevados inerentes 

à produção através das tecnologias clássicas e os problemas de armazenamento. A empresa X e a 
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empresa Y procuram definir o método produtivo mais viável economicamente para produção das suas 

peças de substituição, apresentando, assim, duas peças, uma cada empresa, para a realização deste 

estudo. 

A empresa X, apresenta uma peça de pequenas dimensões que pode ser produzida através de 

qualquer uma das duas tecnologias híbridas, WAAM ou SLM com maquinação. entre maquinação com 

WAAM ou com SLM. Atualmente esta peça é produzida através de Fundição. Sendo assim, a empresa 

X recorre a moldes metálicos para produção de algumas das suas peças de substituição de máquinas, 

sendo que existem moldes que não são utilizados há cerca de 5 anos, diminuindo, assim, a mais-valia 

do molde relativa à utilização de economias de escala, por forma a que estes sejam rentáveis. Um 

esquema representativo da situação da empresa X é apresentado na Figura 12. 

 

Figura 12 - Esquema representativo da situação da empresa X 

A empresa Y procura analisar a viabilidade económica de produzir uma peça de dimensões elevadas 

através da tecnologia híbrida: maquinação com WAAM. Atualmente esta peça é produzida através de 

maquinação, tendo assim elevados níveis de inventário de matéria-prima e consequentes elevados 

custos logísticos. Na Figura 13 está representado um esquema que simplifica o caso da empresa Y. 
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Figura 13 - Esquema representativo do caso da empresa Y 

2.6 Conclusões do Capítulo 

As empresas procuram apostar em novas tecnologias de produção com o objetivo de melhorar a 

utilização dos seus recursos. Com este objetivo em vista, existe uma procura por métodos de produção 

mais sustentáveis, mais eficientes, diminuindo lead-times e custos. 

Os métodos de produção emergentes, como o caso das tecnologias de FA, têm surgindo na indústria 

como forma de colmatar as falhas nas tecnologias de produção clássicas. As falhas inerentes do uso 

das tecnologias clássicas de produção são apresentadas como a pouca flexibilidade, elevado 

desperdício de matéria-prima, elevados lead-times. Estes são pontos considerados extremamente 

importantes no que diz respeito à produção de peças com elevada variabilidade na procura e com 

criticidade de lead-times, como o caso das peças de substituição.  

As tecnologias de FAM surgem devido à necessidade de produzir peças metálicas de uma forma mais 

sustentável através da utilização de materiais a granel. O seu funcionamento baseia-se na produção 

camada a camada, até que a peça final se encontre com a forma desejada, ao contrário das tecnologias 

de PS ou de fundição. 

As técnicas de PS assentam na maquinação de um bloco de material, até que a forma final seja 

alcançada, existindo, assim, um desperdício de material acentuado, e dificuldade de produção quando 

se trata de peças muito elaboradas. 
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As técnicas de fundição apresentam elevados lead-times, uma vez que esta é uma técnica que 

necessita de um molde com o formato da peça final, que tem de ser fabricado cada vez que existe a 

necessidade de uma peça de formato diferente, para que depois a matéria-prima fundida seja 

modelada, e assim seja possível alcançar a peça final.  

Com o objetivo de inserir as tecnologias avançadas de produção, FA, no meio industrial é, no entanto, 

necessário ter em consideração diversos aspetos que poderão ter impacto na decisão sobre qual a 

tecnologia para produção. Um dos fatores com maior importância para qualquer empresa são os custos 

em que é necessário incorrer para a alteração da tecnologia e de que forma estes custos poderão ser 

vistos como um investimento, considerando o impacto que esta alteração de tecnologia poderá ter no 

futuro. 

Quando se trata da inserção de uma tecnologia emergente como o caso de FA, uma tecnologia que se 

encontra em constante desenvolvimento, o desafio é identificar todas as alterações que podem existir 

na empresa, considerando o completo ciclo de vida do produto, isto é, desde a matéria-prima até ao 

produto final, considerando logística, qualidade, nível de serviço, entre outros fatores. 

Tendo em consideração a utilização de FA não existe uma alteração do modelo de negócio da empresa, 

sendo que a diferenciação entre os diferentes tipos de tecnologias utilizadas será realizada através dos 

custos. Estes custos devem ser analisados de forma cuidadosa, uma vez que se trata da alteração de 

tecnologia para um método produtivo emergente e ainda em desenvolvimento, cada custo poderá ter 

um impacto significativo na decisão de mudança ou não para estes novos métodos produtivos. Este 

será o objetivo principal da dissertação, analisar os custos e criar uma folha de cálculo comparativa 

entre os diferentes métodos de produção. Esta deverá ser genérica para qualquer caso e será 

posteriormente validada com recurso a duas peças que são atualmente produzidas por fundição e por 

maquinação, pretendendo-se avaliar a possibilidade de serem produzidas por métodos de FA, 

nomeadamente a técnica de SLM e a técnica de WAAM.  

Para melhor compreensão do problema e dos casos de estudo sugere-se a consulta e análise do 

diagrama em anexo (Anexo 1), onde é apresentado de forma esquemática uma sintetização do 

problema em estudo. 
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3.  Revisão da Literatura 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar estudos relacionados com o tema daa dissertação, 

sendo importante identificar neste capítulo trabalhos onde tenham sido realizadas comparações entre 

diferentes tecnologias e técnicas de produção, bem como estudos em que tenham sido abordados os 

métodos económicos comparativos de tecnologias. 

No final deste capítulo deverá ser possível identificar diversos trabalhos semelhantes ao estudo a ser 

realizado, quais os pontos fortes e fracos de cada um e quais as lacunas existentes a serem 

preenchidas por este trabalho. 

3.1 Vantagens e Desvantagens das Tecnologias Clássicas de Produção 

As tecnologias clássicas de produção são utilizadas em grande escala, permitindo uma produção rápida 

e de elevada qualidade. As duas tecnologias de produção clássicas são: PS e Fundição 

3.1.1 Produção Subtrativa 

Uma das principais mais-valias associadas à utilização de PS é a rapidez do processo produtivo com 

elevada precisão de produção das peças e um acabamento suave sem rugosidades, nem porosidades. 

No entanto, esta rapidez varia com a dureza do material e com a complexidade da peça, Hälgreen et 

al [21]. 

Diversas limitações podem ser identificadas no estudo das tecnologias de PS, como por exemplo o 

facto de ser dispendioso e pouco sustentável, uma vez que implica um elevado gasto de matéria-prima 

e de ferramentas no processo de produção. Outra das principais desvantagens associadas a esta 

tecnologia é a dificuldade na construção de peças elaboradas ou que necessitam de ser personalizadas 

consoante o cliente e os lead-times associados, devido ao tempo de espera pela matéria-prima. 

As tecnologias de PS têm já um desenvolvimento com dezenas de anos, o que tem vindo a tornar o 

processo mais célere, preciso e com melhores acabamentos. É um método pouco adequado quando o 

objetivo é a produção de peças complexas, necessitando para isso de montagens de diversas partes, 

aumentando a probabilidade de ocorrência de erros. Este é um processo que necessita de intervenção 

de mão humana principalmente para peças complexas, o que incrementa os custos de mão-de-obra, 

Le et al [22]. 

3.1.2 Fundição 

Senyana [23], avalia as tecnologias de fundição e as vantagens e desvantagens da mesma. As 

tecnologias de fundição permitem produzir de forma simples e rápida, através da utilização de um 

molde, sendo por isso, ideal para produções em série. No entanto, esta tecnologia tem associadas 

diversas desvantagens, entre as quais se destacam a energia necessária, pois este tipo de tecnologias 

implica um gasto de energia elevado devido à fundição da matéria-prima, e devido à necessidade de 

produzir o molde.  
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Os processos de fundição podem produzir peças extremamente complexas, no entanto, podem ter 

defeitos relativos às propriedades mecânicas das peças. Esta é uma técnica que permite elevadas 

taxas de produção, no entanto os equipamentos, ferramentas e moldes têm de ser robustos. A 

utilização desta técnica é procurada quando se trata de peças que têm de ser produzidas em elevadas 

quantidades, uma vez que, o custo dos moldes é elevado, só neste caso é possível fazer uso de 

economias de escala, diluindo o custo do molde. Quando se trata da utilização deste processo para 

produção de peças únicas, um molde tem de ser feito para cada peça, importando elevados custos. 

De acordo com Ingole et al [11], os fatores que influenciam a escolha de fundição são: a qualidade da 

superfície requerida, a precisão dimensional requerida, a complexidade do processo e complexidade 

das ferramentas necessárias, o custo do molde e o material no qual a peça tem de ser feita permite a 

utilização de fundição. Sendo que identifica o fator custos como sendo de extrema importância para 

selecionar entre tecnologias, uma vez que o processo de fundição tem associada a utilização de 

economias de escala. 

3.2 Emergência das Tecnologias de Fabricação Aditiva 

O aparecimento deste método de produção industrial, FA, provocou um crescimento exponencial de 

cerca de 26% nos últimos 20 anos. No entanto, esta tem vindo a ser desenvolvida há cerca de 150 

anos, tendo começado a ser desenvolvida no ramo da foto-escultura e da topografia.  

O conceito de FA surgiu no ano de 1951, através de um sistema sugerido por Munz, segundo Zhai et 

al. [24]. Este sistema depositava, camada sobre camada, um foto-polímero transparente, através de 

um pistão. O processo sugerido utilizava como matéria-prima um foto-polímero que era depositado 

segundo a secção transversal do objeto, por camadas; após cada camada, seguia-se um processo de 

arrefecimento até que a peça estivesse completa.  

Em 1971, começaram a ser introduzidas as tecnologias de FA com a utilização de pós. Estas 

tecnologias combinam uma cama de pós que são seletivamente fundidos, através da utilização de 

lasers, eletrões ou plasma, para formarem a forma requerida. Esta tecnologia começou a ser chamada 

de Selective Laser Sintering (SLS), tendo sido patenteada a primeira máquina de SLS em 1986, Zhai 

et al. [24]. 

Em 1990, utilizaram-se os conhecimentos que foram adquiridos e as tecnologias desenvolvidas com 

SLS e foi então impressa a primeira peça através de Fabricação Aditiva Metálica (FAM), Zhai et al. [24].  

Quando os processos de FAM começaram a ser utilizados, a sua utilização era centrada para a 

produção de protótipos - prototipagem rápida. No entanto, os desenvolvimentos na rapidez de produção 

através de FAM têm transformado prototipagem rápida em produção rápida, Vayre et al [25]. 
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3.3 Comparação Entre Tecnologias de FA e Tecnologias Clássicas 

O desenvolvimento de novas tecnologias de produção advém da necessidade de colmatar falhas ou 

de melhorar as tecnologias de produção já existentes. Inerentes ao surgimento de novos métodos 

produtivos, existem vantagens e oportunidades, mas também desvantagens e riscos consequentes de 

tecnologias emergentes que se encontram ainda em desenvolvimento e aprimoramento.  

Existem diversas vantagens associadas à produção através de FA. Estas advêm do facto de a produção 

ser realizada por camada, permitindo, assim, a produção diretamente com a forma da peça final, 

diminuindo a quantidade de matéria-prima necessária, o que é especialmente importante no caso de 

ligas metálicas mais caras (Le et al. [22], Ford e Despeisse [28]). Esta diminuição de matéria-prima 

pode ser consequência do processo produtivo, mas também é possível de alcançar através do redesign 

da peça, tendo em consideração as forças de construção, Merklein et al [27]. É também possível 

produzir qualquer peça in situs através de uma produção descentralizada; as empresas podem, assim, 

produzir as peças mais próximo do local de consumo, com o formato e volume necessários, através de 

matéria-prima em bulk, diminuindo o lead-time, Zhai et al[24]. Outra vantagem significativa para a 

produção através de FA envolve o facto de a complexidade ser independente do custo da peça, isto é, 

no caso de tecnologias clássicas, uma peça complexa pode necessitar de maior quantidade de 

ferramentas, ou de ferramentas mais dispendiosas, maior tempo de trabalho, para que seja produzida, 

enquanto que com tecnologias e FA esta complexidade não aumenta o tempo de produção nem as 

ferramentas necessárias. 

Forde e Despeisse [28] analisaram as tecnologias de FA através de uma perspetiva de ciclo de vida, 

com foco nos benefícios para a sustentabilidade: redesign do processo e dos produtos, processamento 

do material, possibilidade de produção make-to-order. A transição para formato digital dos 

componentes a produzir leva a uma maior facilidade em reproduzir, o que pode levar a alterações na 

distribuição da produção e reconfiguração da cadeia de valor. Enquanto os benefícios para a 

sustentabilidade são evidentes, existem também desafios, pelo que é importante à medida que esta 

tecnologia e o sector industrial associado, sector metalúrgico, emergem, compreender-se os impactos 

positivos e negativos, por forma a tirar mais-valias dos positivos e mitigar os impactos dos negativos.  

Uma tecnologia emergente apresenta sempre diversas desvantagens, e as tecnologias de FA não são 

uma exceção, visto tratar-se de um método de produção recente, principalmente se considerarmos a 

utilização de metais e não de polímeros na produção. Estas desvantagens advêm da falta de 

conhecimento sobre a tecnologia e sobre a dificuldade de implementação de novas tecnologias no dia-

a-dia. Algumas propostas são apresentadas com vista a diminuição dos impactos destas desvantagens, 

como o caso da integração destas tecnologias com tecnologias de produção clássicas, por forma a 

melhorar o acabamento superficial da peça e a precisão das dimensões, Henry et al [10]. Apesar de os 

lead-times para obtenção da matéria-prima serem reduzidos, o tempo de produção de cada peça 

aumenta considerávelmente, sendo esta uma das dificuldades que implica a não-utilização do processo 

para produção em massa, Merklein et al [27]. 
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Apesar das desvantagens, as tecnologias de FA apresentam um futuro promissor. No entanto, para 

cumprir os padrões e standards alcançados por maquinação é necessário ainda otimizar os materiais 

e técnicas de FA e desenvolver métodos de inspecionar e certificar as peças produzidas, uma vez que 

esta certificação pode ser crítica quando se tratam de peças estruturais no ramo da aviação, peças 

para utilização em biomédica, entre outras, Zhai et al [24]. 

Como já foi referido anteriormente, uma das principais vantagens associadas à aplicação de 

tecnologias de FA assenta na redução de material, que tem uma importância direta e indireta, analisada 

por Watson e Taminger [29]. Os autores concluíram que a redução de material tem vantagens não só 

na redução de custos, mas também por forma a estender as reservas de material e diminuir a 

quantidade de energia consumida nas atividades de produção, com consequente diminuição da 

libertação de gases com efeito de estufa, libertados na geração de energia. A extensão das reservas 

de metais é um dos pontos referidos pelos autores, uma vez que, apesar de as reservas de metais para 

os próximos séculos estarem asseguradas, espera-se que a procura aumente à medida que as 

economias crescem.  

Watson e Taminger [29] analisaram também que esta vantagem não é absoluta. A redução de material 

poderá nem sempre ser vantajosa, dependendo das peças a produzir e dos materiais a utilizar, uma 

vez que na produção de peças em que a quantidade de material a remover é reduzida, as tecnologias 

de PS poderão ser as mais apropriadas, implicando um consumo de energia mais baixo, melhor 

acabamento, maior exatidão nas dimensões finais e melhores rácios BtF, uma vez que implicam menos 

operações de pós-processamento. 

Na Tabela 1 são apresentadas as principais características associadas à aplicação de tecnologias de 

FA, identificadas por diversos autores.  
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Tabela 1 - Análise das tecnologias de FA: Vantagens, Oportunidades, Desvantagens e Riscos 

Vantagens Oportunidades 

• Personalização das peças a produzir, isto é, 

elevada liberdade de design 

• Possibilidade de produzir peças complexas 

• Produzir peças complexas a preços 

competitivos 

• Possibilidade de produção make-to-order 

• Permite a produção de peças já 

descontinuadas ou reparação de peças 

• Permite aumento do ciclo de vida do 

produto final 

• Não existe a necessidade de utilizar moldes 

ou ferramentas 

• Redução da escala mínima eficiente 

[4], [24], [27], [28], [30]–[37]  

 

 

• Possibilidade de otimização da quantidade de 

matéria-prima 

• Custos iniciais mais reduzidos 

• Custos são independentes da complexidade 

• Baixos rácios Build do Fly (BtF) 

• Globalização devido à utilização de meios digitais 

partilhados por todo o mundo 

• Possibilidade de redesign do produto, diminuindo 

o número de assembleys, alcançar novas 

geometrias e melhorar a performance 

• Diminuição da quantidade de energia consumida 

• Diminuição da complexidade das cadeias de 

abastecimento 

• Diminuição de inventários 

• Possibilidade de customização 

• Possibilidade de fazer uso de economias de 

escala relativas a build-room, períodos de 

aquecimento (set-up) e arrefecimento e, matéria 

prima 

• Possibilidade de produção descentralizada, mais 

próximo do cliente. 

• Permite maior automação nos processos 

produtivos 

[2], [4], [24], [26], [27], [29]–[31], [33]–[38] 

Desvantagens Riscos 

• Pouca Precisão na produção 

• Mau acabamento da superfície 

• Propriedades mecânicas da peça 

• Processo de produção longo 

• Não beneficia de economias de escala 

• É necessário pós-processamento 

• Pouco adequado para a produção em 

massa 

[24], [27], [30]–[33], [38] 

• Falta de conhecimento sobre a implementação 

das tecnologias 

• Alteração das propriedades mecânicas da peça 

• A seleção do processo de FA a utilizar deve ser 

meticulosa devido às características mecânicas 

das peças 

• Dificuldade na certificação das peças 

• Poucos materiais disponíveis para a realização de 

FA 

• Dificuldade na qualificação de funcionários 

[24], [27], [30]–[32], [38] 

3.4 Comparação Entre Tecnologias de FA 

Este capítulo tem como objetivo apresentar diferentes referências da literatura nas quais foram 

comparadas tecnologias de FA. Neste sentido, este capítulo procura identificar vantagens e 

desvantagens das tecnologias de FA quando comparadas com WAAM e com SLM. 
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3.4.1 Vantagens e Desvantagens de WAAM vs. Outras Tecnologias de FA 

Para Williams et al. [35], a tecnologia de WAAM é vista como uma das principais promissoras para 

substituir tecnologias clássicas. Esta possibilidade surge devido ao facto de o processo ser apropriado 

para a produção de peças de dimensão superior a outras tecnologias de FA, devido às taxas de 

deposição elevadas. Os custos de investimento necessários para a aplicação de WAAM são 

relativamente baixos, bem como o custo da matéria-prima utilizada na produção das peças e os rácios 

BtF são elevados. Esta tecnologia permite também uma redução de desperdício substancial, bem como 

diminuição dos lead-times, visto que não existe a necessidade de aguardar por matéria-prima ou 

moldes. 

Este é um processo de FA com algumas mais-valias que podem ter uma importância substancial 

quando se trata da sua aplicação, quer para fins industriais, quer para prototipagem rápida. A área de 

trabalho pode ser elevada e existem menos restrições de formatos que podem ser impressos, o que dá 

uma maior versatilidade para a criação de peças. Por outro lado, tem também uma taxa de deposição 

de material elevada quando comparada com outros métodos de FA, sendo, por isso, necessário menos 

tempo para a produção de uma peça. A elevada taxa de deposição de material provoca, no entanto, 

diminuição da precisão dimensional e superficial da peça, pelo que, a precisão de construção é baixa. 

As principais vantagens associadas a WAAM são a possibilidade de processar superligas, criação de 

peças grandes, e elevadas taxas de deposição. Como desvantagens, o processo com WAAM envolve 

uma grande distorção e um tamanho de grão demasiado elevado, sendo por isso necessário o 

desenvolvimento de metodologias para melhorar a qualidade das peças, Busachi et al [33]. 

As vantagens e desvantagens da tecnologia de WAAM encontram-se resumidas na Tabela 2 

Tabela 2 - Vantagens e Desvantagens de WAAM 

Vantagens Desvantagens 

• Área de trabalho de grandes dimensões; 

• Poucas restrições em termos de formatos 

a produzir; 

• Taxa de deposição do material elevada; 

• Possibilidade de processar superligas; 

• Baixos Custos de Investimento; 

• Baixo custo da matéria-prima; 

• Pouca precisão dimensional 

• Grande distorção da peça final 

 

 

3.4.2 Vantagens e Desvantagens de SLM vs. Outras Tecnologias de FA 

Esta é uma técnica com uma taxa de deposição baixa, mas que, no entanto, apresenta uma precisão 

de fabrico elevada, quando comparado com outros métodos de FA, permitindo uma maior 
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complexidade das peças a fabricar e apresentando uma qualidade superior em resistência dos 

materiais, uma vez que o laser ao percorrer as partículas forma treliças que dão ao material maior 

resistência. 

Este é um processo que está confinado a uma câmara fechada devido ao material utilizado ser um pó, 

tendo a desvantagem associada a uma área de trabalho reduzida e um elevado custo para manter o 

ambiente controlado e a qualidade da matéria prima, Vayre et al [25]. 

As tecnologias Powder Bed, como o caso do processo SLM, são aplicáveis a geometrias de pequenas 

dimensões, mas complexas, com elevados níveis de exatidão, Busachi et al [33]. A tecnologia de SLM 

é uma promissora tecnologia quando consideramos a precisão de produção. No entanto, não é possível 

competir com PS no que diz respeito a características mecânicas, acabamento superficial, tempo e 

custo de produção, Hagendorn-Hansen [39]. 

As vantagens e desvantagens de SLM, encontram-se resumidas na Tabela 3. 

Tabela 3 - Vantagens e Desvantagens de SLM 

Vantagens Desvantagens 

• Elevada precisão dimensional; 

• Pouca distorção da peça final; 

• Elevada complexidade das peças a 

fabricar; 

• Elevada qualidade mecânica das peças 

finais; 

• Baixa taxa de Deposição; 

• Confinado a câmara fechada 

• Área de trabalho reduzida 

• Elevado custo do ambiente controlado de 

produção 

• Elevado custo da matéria-prima 

3.5 Fabricação Híbrida 

Hoje em dia, a combinação entre FA e PS tem vindo a crescer como resposta aos problemas de 

produção que não conseguem ser resolvidos através de nenhuma das tecnologias, devido às 

desvantagens de ambas, sendo visto como um método com potencial para reduzir tempos e custos de 

produção, segundo Le et al [22]. 

A Tabela 4 procura resumir as vantagens e desvantagens de PS e FA, para que assim seja possível 

compreender quais os principais problemas que uma das tecnologias de FA, pode ajudar a resolver, 

uma vez que esta foi criada com o potencial de extinguir as desvantagens associadas a cada uma dar 

tecnologias, sendo assim possível tirar maior vantagem de cada uma delas.  
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Tabela 4 -Vantagens e Desvantagens de FA e PS 

 Vantagens Desvantagens 

Fabricação Aditiva • Liberdade no design 

• Redução de energia 

• Redução de recursos 
consumidos 

• Redução de processos de 
montagem 

• Cadeias de abastecimento 
curtas 

• Possibilidade produção 
localizada 

• Redução do consumo de 
ferramentas 

• Poucos materiais disponíveis 

• Dificuldade em encontrar mão-
de-obra qualificada 

• Dificuldade de certificação das 
peças produzidas 

Produção Subtrativa • Produção rápida 

• Dimensionamento preciso 

• Produção com bom 
acabamento 

• Dificuldade em produções 
complexas 

• Necessidade de intervenção 
de mão humana em peças 
complexas 

• Consumo excessivo de 
ferramentas 

As tecnologias híbridas procuram integrar ambas as tecnologias de FA e PS permitindo, assim, reduzir 

significativamente a quantidade de material necessário para produzir a peça, uma vez que, através da 

produção por FA, seja utilizando pó ou fio, a quantidade de matéria-prima necessária para a produção 

é pouco superior à quantidade de material na peça final, sendo necessário apenas pequenas operações 

de maquinação para terminar a peça em termos de acabamentos e exatidão de dimensões, Thomas e 

Gilbert [40]. 

Yamazaki [30] apresentou um conceito de um sistema híbrido onde conjuga Laser Metal Deposition 

(LMD), esta técnica também é conhecida como Direct Energy Deposition (DED), com PS, com o 

objetivo de alcançar o acabamento e exatidão características inerentes ao método de PS, concluindo 

que a utilização de um processo híbrido permite diminuição de custos, devido à redução de material e 

de degaste das ferramentas de maquinação.  

3.6 FAM na Produção de Peças de Substituição 

No caso das peças de substituição, as tecnologias de produção clássicas são, na maioria das vezes, 

ineficientes, tornando o processo dispendioso e demorado, Thomas e Gilbert [41]. 

Lindeman et al. [31] realizaram um estudo sobre os benefícios de FA, utilizando uma análise baseada 

no ciclo de vida do produto, defendendo que sem esta análise os benefícios de FA podem ser facilmente 

descurados. Com a análise do ciclo de vida do produto, procura-se analisar todos os processos 

necessários para alcançar o produto final, desde a preparação do ficheiro de CAD, até ao controlo de 

qualidade final. Um dos pontos referidos defende a utilização de FA na produção de peças de 
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substituição, defendendo que esta pode ser uma das aplicações onde a FA poderá ser mais vantajosa. 

Esta vantagem advém da forma como a produção é realizada atualmente em muitas das empresas, 

que procuram diminuir os lead-times entre uma avaria e a substituição de peças. Atualmente, as 

empresas que procuram diminuir estes lead-times recorrem a elevados níveis de inventários, para que 

as peças estejam sempre disponíveis para utilização.  

Hoje em dia, as peças substitutas têm de ser produzidas em elevadas quantidades, apesar da incerteza 

do mercado para as mesmas, sendo depois armazenadas, tipicamente longe do local de produção da 

peça, procurando, assim, manter o inventário mais próximo dos clientes, por forma a reduzir lead-times, 

até que sejam necessárias e são vendidas ao longo dos anos. As empresas devem investir na cadeia 

de abastecimento das suas peças suplentes, uma vez que estas levam muitas vezes as empresas a 

manter níveis de inventário elevados perto dos clientes. Isto leva a problemas com obsolescência do 

inventário, custos elevados, principalmente, no que diz respeito a peças com baixa rotatividade(Khajavi 

et al. [4],Eggenberger et al. [42],Durão et al. [43]). 

3.7 Análise Económica das Tecnologias 

Na análise das tecnologias, deve ser incluída uma análise económica de forma a comparar os custos 

inerentes a cada tecnologia de produção. Devem ser avaliados os custos de investimento na compra 

da máquina e, os custos de produção, mas também a eficiência na utilização dos recursos energéticos 

e de matéria-prima, uma vez que as reservas de metais devem ser estendidas o mais possível para as 

gerações futuras. 

Diferentes autores identificam os custos necessários para comparar métodos de produção de peças 

metálicas, onde os principais custos identificados são custos de mão de obra, inventário (matéria-prima 

e produto acabado), obsolescência de inventário, (re)design, tratamento do material desperdiçado, 

máquina, custo de equipamento parado, custo da peça, custo de software, custo do hardware, custo 

de espaço para produção, manutenção das máquinas de FA (Khajavi et al. [4], Baumers et al. [44]). 

Busachi et.al [33] estudaram os diferentes métodos de FA comparando com a utilização de PS por 

forma a concluir qual a tecnologia mais apropriada para o sector da defesa, considerando as variáveis 

de tempo e custo. Para tal, analisaram diferentes técnicas de análise de custos por forma a concluir 

qual a mais apropriada a utilizar para estudar os custos e tempos de produção. Na realização deste 

estudo, diversos métodos de estimativa de custos foram analisados, métodos intuitivos, por analogia e 

analíticos, concluindo que o método mais apropriado é o método analítico Activity Based Costing 

(método ABC). Este é um método que permite calcular o custo em que se incorre no processo de 

produção, mede os custos e desempenho das atividades, recursos e custos de produção e atribui 

recursos a atividades e custos a atividades. As principais vantagens do método ABC são: maior 

exatidão que métodos intuitivos e por analogia, a discriminação dos custos e da alocação de custos a 

atividades pode mostrar-se útil na negociação, útil quando todas as características do processo estão 

bem definidas, plano de processo pode ser avaliado para obter resultados otimizados, método fácil e 

eficiente quando se utiliza custos unitários por atividade. No entanto, este método apresenta também 

diversas desvantagens: execução lenta, informação detalhada pode não estar disponível, inapropriado 
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para estimação na fase de design, necessária informação detalhada sobre custos e recursos, necessita 

de informação detalhada do design, requer conhecimento de lead-times, requer informação detalhada 

do planeamento do processo.  

Zhai [37] realizou uma análise de custos com o objetivo de comparar FA com PS, efetuando uma 

estimativa de custos baseada nas principais fases do processo de PS (Figura 14) e de FA (Figura 15). 

Os custos utilizados para comparar os dois processos foram identificados como custos de produção, 

investigação e desenvolvimento/ design, custos gerais (marketing, vendas, administração, serviço ao 

cliente) e estipula também uma margem de lucro.  

 

Figura 14 - Processo de PS (fonte: Zhai [37]) 

 

Figura 15 - Processo de WAAM (fonte: Zhai [37]) 

Baumers et al. [44] realizaram uma análise de custos entre duas técnicas de FA, EBM e DMLS. Para a 

realização destas duas tecnologias de FA foram comparadas em termos de custos de produção, 

administrativos, matéria-prima, energia e considerando também o preço da máquina e custos salariais. 

Através desta análise foi possível concluir que a taxa de deposição do processo de FA é o custo que 

mais influencia a seleção entre EBM e DMLS. No entanto, espera-se que com o crescimento das 

tecnologias e o aumento de produtividade dos processos, outros custos venham a influenciar o custo 

de produção das peças por FA. Outro trabalho de Baumers et al. [45] estuda o impacto da capacidade 

de utilização da técnica Direct Metal Laser Sintering (DMLS), tendo em consideração apenas a 

máquina. Sendo assim, neste estudo foram utilizados custos diretamente relacionados com máquina e 

com a sua utilização (custo da máquina, custos de manutenção, custos de depreciação, custos 

energéticos). 

Lindeman et al. [31] realizaram um estudo sobre a importância das tecnologias de FA no ciclo de vida 

do produto, realiza também um estudo de custos, onde avalia os custos de FA, analisando os seguintes 

elementos: custo de preparação, produção, pós-processamento e controlo de qualidade. Estes autores 

concluem que o custo da máquina tem uma importância significativa no custo unitário de produção, no 

entanto, devido à utilização de economias de escala, este dissolve-se com o aumento do número de 

peças produzidas.  

O trabalho de Rickenbacher et al.[46] teve como objetivo calcular o custo preciso por peça, 

considerando este um fator fundamental para considerar a implementação de tecnologias de FA na 

indústria. Para este cálculo considerou custos de pré-processamento, custos de operação da máquina, 

horas de trabalho dos funcionários e custos de pós-processamento onde englobou custos das 

Preparação do 
material

Maquinação

•Bruto

•Finalização
Tratamento

Operações de 
Finalização

Preparação da Matéria-
Prima

Deposição
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operações de maquinação necessárias. Com este estudo foi possível aos autores concluírem que os 

custos de produção são um dos principais fatores de custos na análise realizada.  

Barclift et al. [47] analisaram os estudos relativos a PBF, considerando a possibilidade de reutilização 

do material que rodeia a peça, no fim do processo, considerando assim, todos os custos utilizados por 

Rickenbacher et al. [46], com o método ABC mas, tendo em consideração também a depreciação da 

matéria-prima em cada utilização. Esta depreciação diz respeito à diminuição da qualidade da matéria-

prima em excesso após cada utilização, com o objetivo de reutilizar a mesma. Este valor de depreciação 

varia, dependendo do material, materiais mais reativos apresentam taxas de depreciação superiores a 

materiais menos reativos. 

Hälgreen et al. [48] estudaram a importância do redesign da peça com vista à utilização de FA como 

método de produção e qual a importância do mesmo para a diminuição dos custos consequentes da 

redução do trabalho. Com vista a estudar o impacto do redesign da peça é considerada uma redução 

de 30% do material necessário para produção, pelo que o material utilizado e a quantidade de material 

que pode ser reduzida são impactantes na escolha do redesign. Conclui-se que o custo de redesign é 

muitas vezes um custo significativo para o valor unitário da peça, pelo que a escolha de quando 

redesenhar a peça é considerado um aspeto crucial. Um outro estudo, Hälgreen et al. [21], avalia os 

custos entre tecnologias de FA, utilizando Powder Bed Fusion, e PS, maquinação rápida. Durante este 

estudo são analisados custos de produção por forma a realizar a comparação entre as duas 

tecnologias, mas são também analisados outros aspetos das tecnologias, como o caso dos lead-times. 

Com este estudo concluíram que a tecnologia de PS é mais viável economicamente para produção, 

maioritariamente devido aos tempos de produção de FA e devido ao pós-processamento necessário. 

Esta falta de viabilidade da tecnologia FA surge devido à dificuldade de prever tempos de produção 

quando se utiliza esta é utilizada e do facto do tempo de maquinação necessário na fase de pós-

processamento de FA ter uma importância significativa no custo final.  

Hopkinson e Dickens [49] realizaram um estudo onde é comparada a utilização de FA para a produção 

de peças plásticas e Moldes de Injeção. Para tal, desenvolveram um modelo que permite identificar os 

custos unitários específicos com o objetivo de alcançar o break-even. Com este objetivo, consideraram 

três elementos de custos: preço da máquina, gastos com salários e custos da matéria-prima. A 

conclusão do estudo demonstra que a utilização de Moldes de Injeção se torna mais viável 

economicamente quando as produções são realizadas em grandes quantidades, sem customização, 

na ordem das centenas de peças. 

Ruffo, et al. [50] realizaram uma análise de custos relativos à utilização de FA, tendo considerado custos 

relativos a matéria-prima, software, hardware, salários e manutenção necessária, englobando ainda os 

custos operação e, à gestão da empresa. Com este estudo concluiu-se que os pontos mais importantes 

na avaliação de custos de FA são a máquina e a manutenção.  

Ingole et al. [11] realizaram um estudo onde o objetivo foi analisar os impactos da aplicação de FA, não 

apenas no que diz respeito a custos, mas também outros aspetos que são alterados com a utilização 

de FA, através de uma análise custo-benefício. Os custos considerados foram: preço da máquina, 

matéria-prima, salários e pré e pós-processamento. Os benefícios que são considerados são tempo, 
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funcionalidades, qualidade, satisfação, personalização, entre outros. Os custos e os benefícios são 

englobados nas equações, por forma a avaliar a performance do sistema. Este estudo é realizado para 

a utilização de FA em prototipagem rápida e rapid toolling.  

Thomas e Gilbert [41] analisaram os custos de FA, considerando custos logísticos, de vendas, de 

produção, de montagem e matéria-prima, com o objetivo de analisar os custos inerentes a FA em 

profundidade. 

Kamps et al. [51] apresentaram um estudo onde avaliaram a eficiência económica de uma tecnologia 

de FA (LBM). Para a realização deste estudo utilizaram os custos da máquina e equipamento 

necessário para a mesma, taxa de depreciação, custos de material, custos de manutenção, custos 

energéticos, custos de consumíveis (gás e matéria prima), custos de pós-processamento e impostos, 

inerentes à compra de matéria-prima e da máquina. Após esta análise, os autores concluíram que os 

custos da máquina e custos de matéria-prima apresentam uma fração considerável do custo de cada 

peça. Outra conclusão retirada deste estudo foi o facto de os custos referentes a ferramentas e custo 

energético de maquinação são reduzidos, tornando esta uma opção viável para produção em pequenos 

volumes.  

Favi et al. [52] realizaram uma análise de custos onde estimaram os custos associados à tecnologia de 

fundição. Neste estudo indica a necessidade de apresentar um planeamento do processo como um 

dos fatores indispensáveis à realização de um estudo de custos para uma peça produzida 

industrialmente. Neste estudo, os autores identificaram como principais custos o custo da matéria-

prima, processo de transformação (fundição de material), custo de operações acessórias (pós-

processamento) e custo de setup. 

3.8  Síntese da Revisão Bibliográfica 

A revisão bibliográfica permitiu identificar quais as tecnologias e respetivos custos que devem ser 

analisados, quer para tecnologias de FA, quer para tecnologias clássicas de produção. Esta informação 

encontra-se sintetizada na Tabela 5. 

Através da Tabela 5 é possível identificar um aumento dos estudos de comparação baseados na 

análise de custos entre tecnologias clássicas e tecnologias avançadas de produção nos últimos três 

anos. Este facto poderá ser consequência do aparecimento do conceito de indústria 4.0, que torna a 

implementação de tecnologias de FA possível e promissora, na produção das empresas, sendo por 

isso, necessário o estudo dos custos envolvidos.  

As tecnologias presentes nos estudos incidem na sua maioria em tecnologias de FA, no entanto, WAAM 

e SLM são poucas vezes analisadas. Pelo contrário, é possível observar em estudos anteriores que 

poucos incidem na técnica de Fundição, sendo que apenas um utiliza esta tecnologia para realizar a 

comparação entre tecnologias clássicas e tecnologias de FA.  

Como pode ser observado na Tabela 5, o custo da matéria-prima é comum a todos os autores, pois 

poderá ser considerado o custo com mais impacto devido à redução de material, levando ao uso de FA 

em detrimento de PS. O custo da máquina e o custo da mão-de-obra são também estudados 
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frequentemente na literatura analisada. Estes podem apresentar elevada importância na seleção da 

tecnologia a utilizar na produção de peças metálicas, uma vez que diferem de tecnologia para 

tecnologia. Sendo uma tecnologia emergente, a utilização de FA pode apresentar um custo de máquina 

elevado, no entanto, devido ao nível de automação apresentado, a mão-se-obra necessária no 

processo de fabrico pode ser reduzida de forma significativa.  

Os custos de operação estão presentes em diversos trabalhos, sendo este de extrema importância pois 

nas três tecnologias estes apresentam valores distintos devido ao seu modo de funcionamento ser 

igualmente distinto. Ainda através da Tabela 5 verifica-se que os custos de inventário, ferramentas, 

moldes software e hardware e outros são poucas vezes analisados.  

Com a revisão da literatura é possível identificar o reduzido número de estudos nos quais todos os 

custos são analisados e a diferença dos seus valores quando utilizadas tecnologias clássicas e/ou 

avançadas de produção.  
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Tabela 5 - Síntese da Revisão Bibliográfica 

Referência Ano Tecnologias de Produção Custos Considerados 

  WAAM SLM FA-

outro 

FH PS Fund. Máq MO MP Não 

Func 

Op. Invent. Ferra Mol Soft Hard Outro 

Hopkinson et 

al. [49] 

2003   X   X X X X     X    

Ruffo, Tuck 

and Hague 

[50] 

2006   X    X X X  X    X X Administrativos; 

Manutenção. 

Ingole et al. 

[11] 

2009   X    X X X        Pós e pré-

processamento. 

Vayre et al. 

[25] 

2012   X    X X X  X       

Zhai [37] 2012 X    X    X  X  X    Design; 

Administrativos. 

Lindemann et 

al. [31] 

2012   X     X   X    X X Pós e Pré-

processamento; 

Energia. 

Rickenbacher 

et al. [46] 

2013  X     X X X  X      Pós e Pré-

processamento; 

Base de 

Produção 

Khajavi et al. 

[4] 

2014   X    X X X X  X     Transporte 

Thomas, 

Gilbert [41] 

2014   X    X X X  X      Pós e Pré-

processamento 

Thompson et 

al. [3] 

2016   X    X X X         

Manogharan 

et al. [53] 

2016   X X X    X  X  X     

Hällgren et al. 

[21] 

2016  X   X  X X X  X      Manutenção 

Martina et al. 

[35] 

2016 X      X  X         
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Referência Ano Tecnologias de Produção Custos Considerados 

  WAAM SLM FA-

outro 

FH PS Fund. Máq MO MP Não 

Func 

Op. Invent. Ferra Mol Soft Hard Outro 

Baumers et al. 

[44] 

2016  X      X X  X    X X Espaço; Energia 

Barclift et al. 

[47] 

2016  X     X X X  X      Pós e pré-

processamento; 

Reutilização. 

Matéria-Prima; 

Gás (ambiente 

controlado); 

Base de 

Produção 

Hällgren [48] 2016   X      X  X       

Busachi el al. 

[33] 

2017   X  X  X  X  X      Pós e Pré-proc. 

Favi et al. [52] 2017      X   X     X   Fundição 

Redwood [36] 2018   X     X X  X       

Kamps et al. 

[51] 

2018   X    X X X        Pós e pré-

processamento; 

Manutenção; 

Gás (ambiente 

controlado.); 

Legenda: 

• Fund. - 

Fundição 

• Máq – Máquina 

• MO – Mão-de-

obra 

• MP – Matéria-Prima 

• Não-Func – Não Funcionamento 

• Op – Operação 

• Invent – Inventário 

• Ferra – Ferramentas 

• Mol - Moldes 

• Soft - Software 

• Hard - Hardware 
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3.9  Conclusões do Capítulo 

A aplicação de tecnologias de FA a polímeros e plásticos dominam as tecnologias de FA. No entanto, 

a aplicação desta tecnologia a metais é recente e encontra-se em desenvolvimento, Hebert [16]. 

O desenvolvimento das tecnologias de FA tem vindo a tornar-se importantíssimo para a indústria 

metalúrgica, e empresas ligadas à mesma, uma vez que as vantagens podem ter um significativo 

impacto no dia-a-dia destas empresas. A possibilidade de produzir de forma customizada, com 

reduzidos lead-times, redução da matéria-prima utilizada e de inventário tem despertado o interesse 

das empresas que procuram produzir de modo a responder à variabilidade do mercado.  

Diversos autores têm estudado as diferenças entre tecnologias clássicas de produção e tecnologias 

emergentes ou avançadas, FA. Contudo, é possível, verificar através da revisão da literatura que os 

estudos realizados neste sentido centram a sua atenção apenas nos custos ligados de forma direta à 

produção, não considerando a envolvente do processo produtivo. 

A existência de inúmeras alterações ao negócio de uma empresa que comece a utilizar tecnologias de 

FAM deve ser tida em consideração, sendo por isso, importante analisar o impacto da incorporação 

desta tecnologia no global. Através da revisão da literatura, é possível identificar que a maioria dos 

autores tem apenas em consideração os custos diretamente ligados com a produção, não envolvendo 

custos logísticos, custos de redesign, custos de mão-de-obra especializada e não especializada, custos 

de paragem.  

A aplicação de tecnologias de FAM encontra-se com um crescimento exponencial, sendo cada vez 

mais importante para a indústria a utilização das mesmas, não só para prototipagem como também 

para produção. O crescimento da utilização destas tecnologias advém da possibilidade de 

personalização do produto, bem como a facilidade de produção em qualquer lugar, alterando, assim, 

por completo a sua a cadeia de abastecimento. 

O presente trabalho pretende colmatar as lacunas existentes na literatura relativamente ao estudo dos 

custos associados à mudança entre tecnologias clássicas de produção para tecnologias avançadas de 

produção. Assim será possível identificar qual a(s) tecnologia(s) mais adequadas na produção de uma 

determinada peça. 
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4. Modelo Económico para a Comparação de Tecnologias  

Ao longo deste capítulo, é apresentado e descrito o modelo económico de comparação de tecnologias, 

bem como as fases de desenvolvimento do mesmo. Na secção 4.1 é apresentada a metodologia 

utilizada para a definição do modelo económico comparativo e nas secções seguintes são 

apresentadas as várias fases da metodologia. O alinhamento do modelo económico a ser apresentado 

com a realidade das empresas que procuram implementar novos sistemas de produção, é considerado 

através da validação do mesmo por parte das mesmas. Assim, ao longo do capítulo é apresentada a 

proposta inicial, o feedback dado pelas empresas e a proposta final. Tendo a EWF como intermediária 

no contacto com as empresas, permitiu o alinhamento desde uma fase embrionária do processo com 

as empresas X e Y, permitindo assim a estruturação e montagem do modelo de forma caracterizadora 

das tecnologias e da realidade empresarial.  

4.1 Metodologia Para Definição do Modelo Económico Comparativo 

No sentido de construir o modelo de cálculo em alinhamento com a realidade empresarial e que se 

apresente como caracterizador das tecnologias a substituir e a implementar, o primeiro passo da 

metodologia é definir o processo de produção da peça, identificando custos implicados em cada uma 

das atividades. Em seguida, os custos devem ser decompostos em rúbricas e parâmetros que 

caracterizem as tecnologias e a produção da empresa. O modelo de cálculo deve ser depois 

implementado numa folha de cálculo que será validado e alterado de acordo com os dados e 

informações fornecidas pela EWF e pelas empresas X e Y, até que o modelo de cálculo final seja obtido. 

A metodologia é apresentada na Figura 16.  

 

Figura 16 - Processo de construção do modelo de custos 

Por forma a definir o modelo de cálculo da forma mais correta possível foi necessário analisar o 

processo produtivo ao pormenor, utilizando para isso a cadeia de valor do produto. Esta pode ser 

definida como sendo composta por todas as atividades primárias necessárias para produção, isto é, 

logística de entrada, produção e logística de saída.  
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Inicialmente tomou-se como fulcral a identificação do processo de produção das seguintes tecnologias, 

tendo como base a revisão da literatura:  

• Tecnologias Clássicas: 

o Produção subtrativa; 

o Fundição; 

• Tecnologias Avançadas: 

o Fabrico Aditivo – WAAM e SLM; 

o Fabrico Híbrido (1 Máquina). 

Em seguida, foram identificados os custos necessários para calcular o custo total de uma peça 

produzida através de cada um destes processos. Através da análise de composição dos custos foi 

definido o método de cálculo de cada um deles, e foram identificadas as rúbricas que variam para cada 

tecnologia.  

Foi criada em Excel, uma folha de cálculo que permita o cálculo de cada custo, de acordo com o modelo 

desenvolvido, identificando, qual o custo de cada peça produzida por cada tecnologia, bem como, qual 

a tecnologia economicamente mais viável.  

Em seguida, a folha de cálculo desenvolvida foi apresentada à EWF que, em parceria com as empresas 

X e Y, indicadas no capítulo 2, analisou o modelo desenvolvido junto das mesmas, por forma a 

comparar o custo de produção das peças, para cada uma das tecnologias desenvolvidas. No decorrer 

desta tarefa, foram identificados diversos pontos a melhorar no modelo de cálculo, e nas tecnologias a 

comparar.  

Como consequência da análise do modelo, por parte das empresas, foi sugerida a realização de 

alterações profundas no modelo, com a inserção de três novos cálculos. Esta inserção surgiu da 

necessidade de comparação entre a produção através de tecnologias avançadas e a compra da peça 

produzida por tecnologias clássicas (empresa X) e a comparação de produção híbrida a uma e a duas 

máquinas (empresa Y).  

Sendo assim, foram alterados os campos relativos às tecnologias a comparar:  

• Tecnologias Clássicas: 

o Produção subtrativa (Compra e Produção); 

o Fundição (Compra e Produção); 

• Tecnologias Avançadas: 

o Fabrico Aditivo (WAAM ou SLM); 

o Fabrico Híbrido (WAAM ou SLM) (1 máquina); 

o Fabrico Aditivo + Produção Subtrativa – Fabrico Híbrido (2 Máquinas). 

Considerando a identificação realizada inicialmente dos custos a serem calculados e a composição dos 

mesmos, foi necessário realizar diversas alterações, identificadas no decorrer da validação do modelo 

inicial, as quais são apresentadas ao longo do subcapítulo 4.4.  
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No decorrer da validação do modelo inicial, foi identificado por parte da empresa X, a possibilidade de 

realizar a peça através de FA nas instalações da mesma, recorrendo a um prestador de serviços 

externo (PSE) para o acabamento de subtração. Neste sentido, foi indicado que as mesmas deveriam 

utilizar o modelo de cálculo para FA, inserindo o valor correspondente ao custo e tempo de produção 

subtrativa como pós-processamento.   

4.2 Identificação do Processo de Produção da Peça 

Diferentes métodos produtivos implicam diferentes ciclos de produção, os quais apresentam 

características distintas, pelo que análise dos mesmos terá impacto na escolha do método de produção.  

A definição deste ciclo de produção do produto é importante para a identificação dos custos de 

produção, bem como para a definição de métodos de cálculo dos mesmos, considerando também o 

custo do tempo de produção. 

No sentido de atingir o objetivo indicado, foram definidos os ciclos de produção para as cinco 

tecnologias analisadas: Fabrico Aditivo (Figura 17), Fabrico Híbrido (Figura 18), Produção Subtrativa 

(Figura 20) e Fundição (Figura 21). Sendo em seguida apresentados também os ciclos correspondentes 

à compra da peça produzida recorrendo a subtração (Figura 23) e no caso de produção através de 

fundição (Figura 24). 

 

Figura 17 - Ciclo de produção através de Fabricação Aditiva 

 

Figura 18 - Ciclo de produção através de Fabricação Híbrida 

 

Figura 19 - Ciclo de produção através de Fabricação Aditiva + Produção Subtrativa - Produção Híbrida (2 

Máquinas) 

 

Figura 20 - Ciclo de produção através de Produção subtrativa 
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Figura 21 - Ciclo de produção através de Produção por Fundição 

Em todas as tecnologias de produção, é necessária a realização de design de CAD. Nesta fase, é 

realizado o projeto da peça a ser produzida, onde no caso das tecnologias de produção aditiva existe 

associado a esta atividade a possibilidade da otimização da produção, através da realização da peça 

através de pontes de material. Estas pontes de material poderão ser cruciais na otimização de matéria-

prima necessária, conforme foi anteriormente identificado no decorrer da revisão da literatura, 

permitindo em simultâneo a melhoria das condições estruturais da peça. No caso da Figura 21, esta 

atividade apenas é realizada no caso de ser necessário a produção de um novo molde. 

A realização do set-up de produção encontra-se relacionado com a calibração da máquina de produção 

e a preparação de todos os materiais necessários para a produção, sendo necessário em todas as 

tecnologias de produção.  

Para a produção de uma peça metálica, a matéria prima é por vezes alvo de operações de pré-

processamento da produção, entre as quais se destacam aquecimento do material ou aplicação de 

tratamentos.  

Após o pré-processamento, a atividade seguinte é referente à produção da peça. Nas Figura 17, Figura 

18 eFigura 19 esta atividade é caracterizada pela deposição de matéria-prima, onde a peça é 

produzida, de acordo com o design estabelecido e com as condições de produção definidas na 

atividade de set-up. Na Figura 20, a maquinação define a fase de produção da peça, através da 

fresagem e corte da matéria prima, no formato da peça final. Na Figura 21, a introdução do material no 

molde caracteriza a produção da peça.  

Considerando a produção através das tecnologias híbrida ou aditiva + subtrativa (Figuras X e Y), a 

atividade seguinte é a maquinação da peça, realizada diretamente sem necessidade de mudança de 

máquina no caso de FH, e com necessidade de mudança da peça entre a máquina de FA e a máquina 

de PS no caso de FA+PS.  

O caso de pós-processamento caracteriza os tratamentos necessários a realizar na peça final que não 

impliquem a subtração de material, tratamentos de endurecimento ou outros. Esta é uma atividade 

comum a todas as tecnologias de produção apresentadas.  

Considerando a compra da peça, produzida através de tecnologias clássicas, o processo encontra-se 

identificado nas Figura 23 eFigura 24. 
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Figura 22 - Ciclo considerando a compra da peça produzida através de Produção Subtrativa 

 

Figura 23 - Ciclo considerando a compra da peça produzida através de Fundição 

Considerando ambas as tecnologias de produção tradicional, devem ser consideradas diversas opções 

para a realização do design CAD, o qual pode ser realizado na empresa, ou através de produção 

externa. Considerando a produção externa, o design pode ser realizado de forma combinada com a 

produção do molde, ou de forma independente. No entanto, caso não exista um projeto já realizado, 

este poderá ser feito pela empresa. Todas as três hipóteses  encontram-se identificadas e 

esquematizadas nas Figura 22 e Figura 23. 

Ao analisar a Figura 23 é possível observar que apenas existe a necessidade de produção do design 

CAD caso o molde não se encontre em armazém, em conformidade com a Figura 21, para o caso de 

produção através de fundição.  

As tecnologias apresentam diversas diferenças entre elas, conforme foi possível de verificar no decorrer 

da revisão da literatura. Estas diferenças podem ocorrer no processo de produção, na peça e na 

estrutura da empresa. 

Na Tabela 6 estão representadas as diferenças que apresentam implicações nos custos de produção. 

As implicações destes fatores nos custos poderão ser diretas ou indiretas, no entanto por forma a que 
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seja possível realizar uma comparação económica de forma completa é importante considerar todos 

os pontos identificados na tabela.  

Tabela 6 – Fatores de Diferenciação entre Tecnologias 

Processo Velocidade de produção 

Equipamentos complementares à produção necessários 

Cadência de produção 

Peça Qualidade do acabamento 

Quantidade de material 

Empresa Número de funcionários em máquina e em software 

Software utilizado 

Hardware utilizado 

Máquina utilizada em produção 

Necessidades de armazenamento 

Flexibilidade de produção 

4.3 Identificação dos Custos 

Ao longo do Capítulo 3 Revisão da Literatura, foram identificados alguns custos a serem calculados, 

por forma a que seja possível realizar a comparação económica entre as diversas tecnologias. 

Os custos identificados inicialmente para realização da comparação foram: 

• Custo da mão-de-obra: considerando a implementação de novas tecnologias, o custo da mão-

de-obra tende a ser superior, sendo necessária a formação dos operadores de máquina, mas 

também dos projetistas e desenhadores que realizam todas as tarefas de software necessárias 

para a produção de novas peças. Também o número de funcionários tende a variar consoante 

o nível de automação das máquinas. 

• Custo total da máquina utilizada: cada uma das tecnologias necessita de máquinas especificas 

para produção, sendo que os valores das mesmas são muito díspares, considerando a 

maturidade das tecnologias. 

• Custo de produção: este custo foi definido como sendo composto em dois pontos principais: 

custo da operação de produção (matéria-prima, set-up de produção, pré-processamento, 

consumo energético da produção e pós-processamento) e custo do espaço de produção.  

• Custo de equipamentos suplementares: os equipamentos suplementares traduzem-se como 

sendo equipamentos necessários à produção, envolvendo para todas as tecnologias hardware 

e software, e ferramentas de PS e FH ou moldes para o caso de fundição.  

• Custo de paragem de produção: os custos de paragem de produção podem ter impacto no 

caso de a peça ser utilizada para manutenção de um parque industrial próprio, sendo que, 

nesse caso, o custo de paragem de produção encontra-se diretamente ligado à margem bruta 

por produto produzido. Caso a peça seja produzida para prestação de serviço pós-venda, o 

tempo acordado entre o cliente e a empresa para substituição deverá ser cumprido; caso 

contrário a empresa fornecedora deverá pagar uma indeminização. Sendo assim, o custo de 

paragem deverá ser calculado comparando o tempo acordado com a estimativa para que o 
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cliente obtenha a peça, sendo o custo de paragem de produção a indeminização acordada 

entre as duas empresas.  

• Custos logísticos: englobam de forma genérica os custos de transporte e custos de 

armazenamento. Os custos de armazenamento podem ser divididos em custos de 

armazenagem de matéria-prima, custos de armazenagem de produto acabado e custo de 

posse de stock em trânsito de produto acabado. Os custos de transporte traduzem o custo de 

transportar cada peça acabada desde o local de produção até ao cliente.  

• Custos de tratamento de desperdícios: as tecnologias analisadas nesta dissertação implicam 

a produção de desperdício para produção da peça final, desperdícios estes que, por forma a 

diminuir o impacto ambiental da tecnologia, deverão ser tratados. No entanto, a quantidade de 

desperdícios que irá necessitar de tratamento poderá implicar elevadas diferenças neste custo.  

Com o objetivo de tornar a análise dos custos que constituem o custo da peça final mais percetível, 

sugere-se a análise da Figura 24, a qual esquematiza a formulação inicial dos custos.  

CMO+ CTm+CP+CES+CPP+CL

Custo Total da Peça 
(€/peça)

Custo de Paragem de Produção
CPP (€/Peça)

Custos Logísticos
CL (€/Peça)

Custo dos Equipamentos Suplementares
CES (€/Peça)

Custo Total da Máquina
CTM (€/Peça)

Custo de Produção
CP (€/Peça)

Custo de Mão de Obra
CMO (€/Peça)

Custo de Tratamento de Desperdícios
Td (€/Peça)

 

Figura 24 - Cálculo do Custo final da peça, sugestão inicial 

Após a apresentação da primeira versão do método de cálculo às empresas X e Y, as mesmas 

indicaram diversas alterações a realizar. Ambas as empresas consideraram o custo de hardware como 

desprezável, uma vez que os equipamentos informáticos necessários para todas as tecnologias são 

semelhantes. Sendo assim, o custo de hardware deixou de ser contabilizado no custo de equipamentos 

suplementares. Após a realização desta alteração, para o caso de FA, o custo de equipamentos 

suplementares passou a englobar apenas o custo de software, pelo que, por forma a colmatar essa 

questão, o custo total da máquina foi incluído no custo de equipamentos suplementares, que foi em 

simultâneo renomeado para custo de equipamentos.  

Após a realização desta reestruturação, a Figura 25 traduz qual a metodologia de cálculo do custo final 

da peça, considerando os diferentes custos envolvidos na produção da peça.  
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CMO+CP+CE+CPP+CL+Td

Custo Total da Peça 
(€/peça)Custo de Paragem de Produção

CPP (€/Peça)

Custos Logísticos
CL (€/Peça)

Custo dos Equipamentos
CE (€/Peça)

Custo de Produção
CP (€/Peça)

Custo de Mão de Obra
CMO (€/Peça)

Custo de Tratamento de Desperdícios
Td (€/Peça)

 

Figura 25 – Cálculo do Custo Final da Peça, decisão final 

Após a validação do modelo de cálculo, foram inseridos como opção a compra das peças produzidas 

recorrendo a tecnologias clássicas, considerando a compra da peça, a Figura 26 ilustra o Custo Total 

da Peça, quando comprada. 

CMO+CP+CE+CPP+CL

Custo Total da Peça 
(€/peça)

Custo de Paragem de Produção
CPP (€/Peça)

Custos Logísticos
CL (€/Peça)

Custo dos Equipamentos
CE (€/Peça)

Custo de Mão de Obra
CMO (€/peça)

Custo da Peça
CP (€/Peça)

 

Figura 26 - Cálculo do Custo Total da Peça Recorrendo a Compra 

4.4 Definição da Composição dos Custos por Rúbricas 

Na fase anterior foram identificados os custos a incorporar na comparação das tecnologias. De seguida 

são identificados os métodos de cálculo para cada custo sugeridos inicialmente e quais as alterações 

identificadas pelas empresas X e Y.  

Os dados de entrada do modelo são representados ao longo deste capítulo com tracejado, caso os 

parâmetros sejam calculados recorrendo a cálculos auxiliares, os mesmos são apresentados com 

traços a cheio.  

4.4.1 Custo da Mão de Obra 

O custo da mão de obra (CMO) é calculado considerando as duas fases de produção em qualquer 

tecnologia: o custo da mão de obra em máquina e em software, conforme apresentado na Figura 27. 



   
 

42 
 

CMOm+CMOs

Custo de Mão de Obra na Máquina
CMOm (€)

Custo de Mão de Obra em Software
CMOs (€)

Custo de Mão de Obra
CMO (€/peça)

 

Figura 27 - Custo da mão de obra 

Considerando o custo da mão de obra em máquina (CMOm), o mesmo deverá ser calculado 

considerando o nível de automação da máquina (Nam), isto é, quantos operadores são necessários 

por máquina, o custo por hora de trabalhador na máquina (CHTm)  e número de horas necessárias de 

produção (NHp) (ver  Figura 28). 

NHp×CHTm×NAm

Custo de Mão de Obra na Máquina 
CMOm(€/peça)

Custo por Hora de Trabalhador na Máquina
 CHTm (€/h)

Nível de Automação da Máquina 
NAm

Número de Horas Necessárias de Produção
NHp (h)

 

Figura 28 - Custo da mão de obra em máquina 

O número de horas necessárias de produção (NHp) deverá ser calculado considerando as diversas 

etapas de produção na máquina, isto é, os tempos de set-up de produção (TSETup), pré-

processamento (Nhpre), tempo de produção em máquina (NHm) e pós-processamento (Nhpos). Assim, 

o tempo de produção será o resultado da soma destes, tal como está identificado na Figura 29. 

TSETup+NhPre+NHm+Nhpos

Número de horas necessárias de produção
NHp (h/peça)

Número de horas de pré-processamento
Nhpre (h)

Tempo de Set-up
TSETup (h)

Número de horas na máquina
NHm (h)

Número de horas de pós-processamento
Nhpos (h)

 

Figura 29 - Número de horas de produção 

Na Figura 29, é possível observar que o número de horas em máquina (NHm) poderá ser calculado, 

uma vez que a tecnologia de FA permite o cálculo deste. De acordo com o modelo apresentado 

inicialmente às empresas, este seria calculado através da taxa de deposição da máquina (TDm) em 

função do peso da peça (PP), de acordo com a Figura 30. 
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TDm×P

Número de Horas na Máquina
NHm (h/peça)

Taxa de Deposição da Máquina
TDm (kg/h)

Peso da Peça 
PP (kg)

 

Figura 30 - Número de horas em máquina para a tecnologia de FA 

Por sugestão da EWF, foi inserida a opção de indicar o número de horas de produção (Nhm), caso a 

empresa não tenha conhecimento da taxa de deposição da máquina. Esta alteração foi realizada 

através da inserção de uma combobox, onde deverá ser indicado se o valor da taxa de deposição é 

conhecido ou desconhecido, conforme apresentado na Figura 31. 

 

Figura 31 - Validação de conhecimento do valor: "Taxa de Deposição" e formulário para inserção do mesmo 

Caso a empresa não tenha conhecimento da taxa de deposição da máquina  

(TDm), então poderá indicar o número de horas em máquina no separador do formulário relativo à 

produção. O número de horas em máquina (NHm) pode, assim, ser calculado ou inserido de forma 

direta no modelo de cálculo, de acordo com o conhecimento das empresas.  

O custo da mão de obra em software (CMOs) é calculado através de dois fatores essenciais: o tempo 

necessário em software (NHs) e o custo da mão de obra por hora (CHTs). O cálculo encontra-se 

demonstrado na Figura 32. 

NHs×CHTs

Custo de Mão de Obra em Software
CMOs (€/peça)

Número de Horas de Mão de Obra em Software
NHs (h)

Custo por Hora de Trabalho em Software
CHTs (€/h)

 

Figura 32 - Custo de mão-de-obra em software 

Caso a peça produzida através da tecnologia clássica seja comprada e o software seja produzido 

internamente, então o custo de mão-de-obra considerado deverá ser calculado através do método 

apresentado na Figura 32. 
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4.4.2 Custo de Equipamentos  

O custo de equipamentos (CE), conforme referido anteriormente, foi um custo definido após a validação 

do modelo inicial. 

Na proposta inicial, existiam dois custos que foram depois unificados: o custo da máquina e o custo de 

equipamentos suplementares. O custo total da máquina (CM) era composto pelo investimento (IIm) e 

custo da manutenção (CAm) da mesma, e o custo de equipamentos suplementares (CES) era calculado 

como sendo a soma entre o custo de hardware (Ch), custo de software (Cs), custo de ferramentas (Cf) 

no caso de PS e FH e custo do molde (Cm) no caso de fundição (ver Figura 33, Figura 34 e Figura 35). 

Cs + Ch

Custo de Equipamentos Suplementares
CES (€/peça)

Custo de Software
Cs(€/peça)

Custos de Hardware
Ch (€/peça)

 

Figura 33 - Cálculo do custo de equipamentos suplementares nas tecnologias de FA, proposta inicial 

Cs + Ch + Cf

Custo de Equipamentos Suplementares
CES (€/peça)

Custo de Software
Cs(€/peça)

Custos de Hardware
Ch (€/peça)

Custo das Ferramentas
Cf (€/peça)

 

Figura 34 - Cálculo do custo de equipamentos suplementares na tecnologia de PS e FH, proposta inicial 

Cs + Ch + Cm

Custo de Equipamentos Suplementares
CES (€/peça)

Custo de Software
Cs(€/peça)

Custos de Hardware
Ch (€/peça)

Custo dos Moldes
Cm (€/peça)

 

Figura 35 - Cálculo do custo de equipamentos suplementares na tecnologia de Fundição, proposta inicial 

Após a realização das alterações sugeridas pelas empresas X e Y, o custo de equipamentos (CE) é 

calculado através da soma entre o custo total da máquina (CTm) e do software (Cs). No caso de PS, 

foi considerado o custo de ferramentas (Cf) e para o caso de produção através de fundição, o custo do 

molde (Cm), tendo sido retirado o custo de hardware (Ch) em todos os casos. Este foi considerado 

como desprezível por parte das empresas e é esperado que o valor deste custo seja o mesmo para 

todas as tecnologias, pelo que, sendo este um modelo de comparação, não foi considerado.  

Nas Figura 36,Figura 37,Figura 38 eFigura 39 são apresentados os esquemas representativos do 

cálculo do custo de equipamentos (CE) para as tecnologias de FA, FH a uma máquina e subtrativa, 

fundição e FA+PS, respetivamente. 



   
 

45 
 

Cs + CTm

Custo de Equipamentos
CE (€/peça)

Custo de Software
Cs(€)

Custo Total da Máquina
CTm (€)

 

Figura 36 - Cálculo do custo de equipamentos par FA, modelo final 

Cs + CTm + Cf

Custo de Equipamentos
CE (€/peça)

Custo de Software
Cs(€)

Custo Total da Máquina
CTm (€)

Custo das Ferramentas
Cf (€)

 

Figura 37 - Cálculo do custo de equipamentos para PS e FH, modelo final 

Cs + CTm + Cm

Custo de Equipamentos
CE (€/peça)

Custo de Software
Cs(€)

Custo Total da Máquina
CTm (€)

Custo dos Moldes
Cm (€)

 

Figura 38 - Cálculo do custo de equipamentos para fundição, modelo final 

Cs + CTmfa +CTmps + Cf

Custo de Equipamentos
CE (€/peça)

Custo de Software
Cs(€)

Custo Total da Máquina de FA
CTmfa (€)

Custo das Ferramentas
Cf (€)

Custo Total da Máquina de PS
CTmps (€)

 

Figura 39 - Cálculo do custo de equipamentos para produção híbrida FA+PS, modelo final 

É possível observar que o custo de software (Cs) e o custo da máquina (CTm) são calculados para 

todas as tecnologias. O custo de software (Cs) poderá ter diferente importância dependendo da 

tecnologia utilizada e software utilizado em cada empresa, isto é, poderão existir softwares que podem 

ser utilizados por diferentes tecnologias. No entanto, a mudança de tecnologia pode implicar um 

elevado investimento em software por parte da empresa e, como tal, deverá ser considerado na 

comparação entre tecnologias. Este custo encontra-se exemplificado na Figura 40. Através da análise 

desta figura, é possível observar que o custo anual do software e o investimento inicial são parâmetros 

de entrada do modelo, fornecidos pelas empresas, assim como o número de peças anuais (utilizado 

como estimativa para alocar estes valores a cada peça), enquanto a taxa de depreciação é inserida de 
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forma automática, considerando os valores de depreciação de 33%, valor publicado em diário da 

república para a depreciação de software. [54] 

Caso a peça produzida através de tecnologia de produção clássica seja comprada a um fornecedor, 

mas a fase de produção em software seja produzida internamente, o custo do software deve ser 

contabilizado no custo final da peça.  

CAs+(IIs× TDs)
NPA

Custo de Software
Cs (€/peça)

Custo Anual
CAs (€/ano)

Investimento Inicial
IIs (€)

Taxa de Depreciação 
TDs (%)

Número de Peças Anuais
NPA

 

Figura 40 - Cálculo do custo de software 

O cálculo do custo da máquina (CTm) é calculado como a soma entre o valor de investimento, imputável 

a cada ano de acordo com a taxa de depreciação da máquina (TDm), e o valor da manutenção anual. 

A taxa de depreciação para o caso da tecnologia de FA foi utilizada com base em informações retiradas 

da EWF. Cada máquina de produção aditiva ou híbrida apresenta uma vida útil de aproximadamente 5 

anos, apresentando assim uma taxa de depreciação de 20%. Para as restantes tecnologias, a taxa de 

depreciação é retirada dos valores regulatórios, publicados em diário da república, sendo de 33% para 

o software (TDs) e para os moldes (TDmo), de 14% para as CNC’s de PS (TDm) e de 20% para as 

máquinas de fundição (TDm).  [54] 

Com a inserção da tecnologia FA+PS, o custo total da máquina (CTm) será calculado duas vezes, para 

cada uma das máquinas, conforme esquematizado na Figura 39. 

Em semelhança com o custo de software (Cs), o valor do custo total da máquina (Ctm) é alocado à 

peça, através da estimativa do número de peças anuais. Para melhor perceção do método de cálculo, 

sugere-se a análise da Figura 41. 

(IIm×TDm) + CMm
NPA

Custo Total da Máquina
CTm (€/peça)

Investimento Inicial na Máquina
IIm(€)

Taxa de Depreciação da Máquina
TDm (%/ano)

Número de Peças Anuais
NPA 

Custo de Manutenção Anual 
CMm (€/ano)

 

Figura 41 - Cálculo do custo total da máquina 

Conforme referido previamente, também os custos das ferramentas (Cf) devem ser considerados na 

análise dos custos de equipamentos (CE) para o custo de PS e FH. O método de cálculo deste custo 

é apresentado na Figura 42. O cálculo do custo de ferramentas (Cf) é calculado através do custo médio 
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das ferramentas (Cmf) utilizadas, na produção de uma peça e, a quantidade de ferramentas (Qfu) 

necessárias para a produção da mesma.  

Cmf×Qfu

Custo de Ferramentas
Cf (€/peça)

Custo Médio de Ferramentas Utilizadas
Cmf (€/f)

Quantidade de Ferramentas Utilizadas
Qfu (#/peça)

 

Figura 42 - Cálculo do custo de ferramentas 

Na Figura 43 está apresentado o método de cálculo do custo dos moldes (Cm) como equipamento 

suplementar da fundição. O custo dos moldes foi calculado considerando o custo da compra do mesmo 

(IImo) e a taxa de depreciação dos moldes (TDmo), considerado de 33%, conforme diário da república 

[54]. Por forma a alocar o custo do molde (Cm) à produção da peça, é necessário dividir o custo anual 

do molde, pelo número de peças necessárias anualmente (NPA).  

IImo×Tdmo
NPA

Custo do Molde
Cm (€/peça)

Investimento Inicial
IImo (€)

Taxa de Depreciação
TDmo(%)

Número de Peças Anuais
NPA (#)

 

Figura 43 - Cálculo do custo do molde 

4.4.3 Custo de Produção 

O custo de produção foi decomposto em dois custos principais: o custo da operação de produção (COP) 

e custo do espaço de produção (CEP), conforme indicado na Figura 44. 

COP+CEP

Custo de Produção
CP (€/peça)

Custo de Operação de Produção
COP (€/peça)

Custo do Espaço de Produção
CEP(€/peça)

 

Figura 44 - Custo de Produção 

Considerando o custo da operação de produção (COP), a metodologia de cálculo é similar para todas 

as tecnologias que fazem apenas uso de uma só máquina. Este facto é consequência de todas elas 

apresentarem um custo de matéria-prima associado ao peso da mesma, um custo energético associado 

ao consumo energético da máquina e custos de operações de set-up (CSETup), pré-processamento 

(CPpre) e pós-processamento (CPpos).  

Através da análise da Figura 45, é possível observar que no modelo inicial o custo de set-up (CSETup), 

pré-processamento (CPpre) e pós-processamento (CPpos ) eram parâmetros de entrada do modelo e 

o custo da matéria prima, custo energético e são parâmetros calculados pelo modelo. O número de 
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horas na máquina era calculado inicialmente para a tecnologia de FA e um parâmetro de entrada para 

as restantes tecnologias. 

CSETup+Cppré+CMP+(CEC×
NHm)+CPpos

Custo de Operação da Produção
COP (€/peça)

Custo de Set-up
CSETup(€/peça)

Custo de Pré-Processamento
CPpré (€/peça)

Custo da Matéria-Prima
CMP (€/peça)

Custo da Energia Consumida
CEC (€/h)

Número de Horas na Máquina
NHm (h/peça)

Custo de Pós-Processamento
CPpos (€/peça)

 

Figura 45 - Cálculo do custo da operação de produção para uma máquina, proposta inicial 

Após a validação do modelo, o cálculo do custo de operação de produção (COP), continuou válido, no 

entanto, no novo modelo, o número de horas na máquina, pode ser um parâmetro de entrada no 

modelo, caso a empresa tenha informação sobre o mesmo, ou caso não tenha informação sobre a taxa 

de deposição da máquina. Esta opção foi inserida através de uma combobox, que tem como objetivo 

valida o conhecimento da empresa sobre a taxa de deposição da máquina e despoleta o formulário de 

preenchimento de acordo com o conhecimento da mesma, conforme exemplificado na Figura 46. 

 

 

Figura 46 - Inserção dos dados relativos à taxa de deposição da máquina vs tempo de produção em máquina 

No decorrer do período de validação dos modelos, a principal dificuldade sentida por parte das 

empresas X e Y foi o preenchimento referente ao custo do pós-processamento, uma vez que as 

mesmas consideravam o pós-processamento da peça, como sendo uma fase relativa ao acabamento 

por subtração. Após diversas discussões entre a EWF e as empresas, ficou definida a utilização do 
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custo de pós-processamento como o custo relativo a tratamentos térmicos ou outros da peça final, que 

não envolvam subtração.  

Avaliando o custo de pós-processamento, foi também sugerido pela EWF a inserção da possibilidade 

de inserir o mesmo por peça, ou por kg de material a realizar o pós-processamento, de acordo com a 

Figura 47. 

CPposp×P 

Custo de Pós-processamento
CPpos (€/peça)

Custo de Pós-Processamento
 CPposp (€/kg)

Peso da Peça
PP (Kg/peça)

 

Figura 47 - Cálculo do custo de Pós-processamento 

Considerando o custo de operação de produção a duas máquinas, este é ligeiramente diferente do 

apresentado anteriormente, uma vez que existem duas operações de set-up e consumo energético em 

duas máquinas. Sendo assim, o método de cálculo é o apresentado na Figura 48. 

Cppré+CSETupfa+CMP+(CECfa×NHmfa)
+CSETupps+(CECps×NHmps)+CPpos

Custo de Operação da Produção
COP (€/peça)

Custo de Set-up de FA
CSETupfa (€/peça)

Custo de Pré-Processamento
CPpré (€/peça)

Custo da Matéria-Prima
CMP (€/peça)

Custo da Energia Consumida em FA
CECfa (€/h)

Número de Horas na Máquina de FA
Nhmfa (h/peça)

Custo de Pós-Processamento
CPpos (€/peça)

Custo da Energia Consumida em PS
CECps (€/h)

Número de Horas na Máquina de PS
Nhmps (h/peça)

Custo de Set-up de PS
CSETupps (€/peça)

 

Figura 48 - Custo da operação de produção com recurso a tecnologia híbrida FA+PS 

Verifica-se que existem alguns fatores que são parâmetros de entrada no modelo, como o caso do 

custo de pré-processamento, custo de set-up e no modelo inicial o custo de pós-processamento, 

enquanto que o custo da matéria-prima utilizada e o número de horas em máquina são calculados.  

O custo da matéria-prima foi calculado considerando o peso da peça final e o custo por quilograma de 

matéria-prima a ser utilizada, conforme a Figura 49. 

CMPg × Qmp

Custo da Matéria-Prima
CMP (€/peça)

Custo da Matéria-Prima a Granel 
CMPg (€/kg)

Quantidade de Matéria-Prima Necessária
Qmp (Kg)

 

Figura 49 - Cálculo do Custo de Matéria-Prima, modelo final 
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Inicialmente a quantidade de matéria-prima era um parâmetro de entrada, para todas as tecnologias. 

Após discussão com as empresas X e Y, foi sugerido pelas mesmas criar a possibilidade de utilização 

do rendimento de produção para o cálculo da quantidade de matéria-prima necessária para a produção 

da peça, considerando a tecnologia de FA e FH. Sendo assim, através de uma combobox de seleção 

é possível optar pelo cálculo da quantidade de matéria-prima necessária para produção ou, dar entrada 

deste valor de forma direta.  

Após incorporação da sugestão das empresas, a quantidade de matéria-prima pode depender 

diretamente da taxa de rendimento da máquina, pelo que deverá ser calculado de acordo com a Figura 

50.  

P
ŋ 

Quantidade de Matéria-Prima Necessária
Qmp (Kg/peça)

Rendimento da Máquina
ŋ (%)

Peso da Peça Final
PP (kg)

 

Figura 50 - Cálculo da quantidade de matéria-prima necessária 

Considerando o custo energético, o mesmo deve ser calculado tendo em conta o consumo energético 

da máquina, por hora e o custo da energia, pago pela empresa. Neste sentido, o método de cálculo do 

custo energético encontra-se apresentado na Figura 51. 

CEm×CE

Custo da Energia Consumida
CEC(€/h)

Consumo Energético da Máquina
CEm (Kw/h)

Custo da Energia
CE (€/Kw)

 

Figura 51 - Cálculo do custo da energia consumida 

O custo do espaço de produção (CEP) é a segunda rúbrica que faz parte do custo de produção. Os 

custos de espaço têm um impacto significativo nas empresas e a diferença de ocupação dos espaços 

de produção entre as diferentes tecnologias pode ter impacto nos custos finais de produção das peças 

metálicas. De forma a atribuir este custo a cada peça, é importante também saber qual a necessidade 

de peças anuais (NPA) de produção com a tecnologia, como apresentado no esquema da Figura 52. 

CEPA
NPA

Custo do Espaço de Produção
CEP (€/peça)

Custo do Espaço de Produção Total
CEPT ( €/ano)

Número de Peças Anuais
NPA

 

Figura 52 - Custo do Espaço de Produção 

Por forma a calcular o custo do espaço de produção por peça (CEPT), é necessário identificar o custo 

do espaço por m2 (Cm2) e o número de m2 ocupados pela máquina de produção (Nm2p), de acordo com 

a Figura 53. 
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Cm^2×Nm2p 

Custo do Espaço de Produção Total
CEPT (€/ano)

Custo por m² 
Cm²  (€/m² )

Nºm²  Ocupados Pela Produção
Nm² p (m² )

 

Figura 53 - Cálculo do custo do espaço de produção total 

No modelo inicialmente construído, partiu-se do pressuposto que a empresa apenas tinha de forma 

direta o custo do espaço total, isto é, o valor anual pago pelo espaço (CEa), pelo que o valor do custo 

do espaço por m2 (Cm2) era calculado entre o custo total do espaço anual (CEA), a dividir melo número 

de metros quadrados do espaço (Nm2) (ver Figura 54).  

CEa
Nm2

Custo por m² 
Cm² (€/m² )

Custo do Espaço Anual
CEa (€)

Nº m²  total
Nm²  (m² )

 

Figura 54 - Cálculo do custo do espaço por m2 

No entanto, considerando os dados que as empresas apresentaram, foi optado pela criação da hipótese 

que permite inserir o custo por m2 de forma direta, caso as empresas disponham dessa informação. 

Por forma a saber se a empresa tem esta informação disponível foi inserida uma combobox, para 

validação, de acordo com a Figura 55. 

 

Figura 55 - Inserção dos dados relativos ao custo do espaço por m2 

Considerando o custo do espaço de produção para a tecnologia de FA+PS, deve ser considerado o 

espaço ocupado pelas duas máquinas, pelo que o parâmetro Nº m2 Ocupados pela Produção (Nm2p), 

deixa de ser um parâmetro de entrada no modelo. Sendo assim, este parâmetro passa a ser calculado 
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através da soma entre os espaços ocupados pelas máquinas de FA e PS, em conformidade com a 

Figura 56. 

Cm²pfa+Cm²pps

Nº m² Ocupados pela Produção
Cm²p  (€/m² )

Nº m² Ocupados pela Produção de FA
Cm²pfa  (€/m² )

Nºm²  Ocupados Pela Produção de PS
Nm²pps (m² )

 

Figura 56 - Cálculo do Nºm2 Ocupados pela Produção para a tecnologia FA+PS 

4.4.4 Custo de Paragem de produção 

O custo de paragem de produção é um dos custos que pode ter um impacto significativo nos custos da 

tecnologia. Este encontra-se intrinsecamente relacionado com o tempo de produção, sendo esta uma 

das principais diferenças entre tecnologias.  

O custo da paragem de produção (CPP) varia no método de cálculo consoante a finalidade da peça, 

para utilização própria ou para prestação de serviço pós-venda. Considerando a produção para 

utilização própria, este custo encontra-se relacionado com a margem bruta do produto (L) core da 

empresa. No caso de Produção para prestação de serviço pós-venda, a empresa, caso não cumpra os 

prazos acordados com o cliente para entrega da peça, está sujeito a uma coima (MTP), a qual poderá 

ter valores substancialmente elevados.  

No caso de produção de peças para utilização própria, o custo de paragem de produção (CPP) 

encontra-se interligado com a produção média de produto final (PMH), por hora, com a margem bruta 

de produção (L) e o tempo estimado de paragem (TEP). Através do cálculo da Figura 57 é possível 

saber qual a perda da empresa no tempo em que a produção se encontra parada por falta da peça. 

TEP×PMh×L

Custo de Paragem de Produção
CPP (€/peça)

Produção Média por Hora
PMh (unidades/h)

Tempo Estimado de Paragem
TEP (h/peça)

Margem Bruta
L (€)

 

Figura 57 - Cálculo do custo de paragem de produção 

Considerando o modelo inicial, a margem bruta (L) era calculada considerando o custo de produção 

unitário (CP) e o preço de venda ao público (PV) do produto core da empresa, como indicado na Figura 

58.  

PV-CP

Margem Bruta
L (€)

Preço de Venda do produto
PV (€)

Custo de Produção
CP (€)

 

Figura 58 - Cálculo da margem bruta do produto core 
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Foi indicado por parte das empresas, no decorrer da validação do modelo, a possibilidade de inserir o 

valor o custo de paragem por hora, pelo que esta alteração foi realizada através da inserção de uma 

combobox, ilustrada na Figura 59. Este valor é em seguida multiplicado pelo tempo estimado de 

paragem (TEP), para que seja possível calcular o Custo de Paragem de produção (CPP).  

 

Figura 59 - Validação sobre o conhecimento referente ao custo de paragem de produção por hora 

No caso de produção de peças para prestação de serviço pós-venda, o cálculo do custo de paragem 

de produção (CPP) encontra-se ligado ao tempo que os clientes consideram como aceitável (TEA) para 

prestação do serviço. Caso o valor deste tempo seja superior ao tempo de produção (TEP), as 

empresas encontram-se sujeitas a pagar um valor pré-estabelecido (MTP) com os clientes. Sendo 

assim, é importante estimar o tempo de espera a que estarão sujeitos os clientes, por forma a que seja 

possível prever o custo de paragem de produção (ver Figura 60). 

Se TEP > TEA = MTP

Custo de Paragem de Produção
CPP (€/peça)

Tempo Aceitável de Espera
TEA (h/peça)

Tempo Estimado de Paragem
TEP (h/peça)

Multa em Caso de Espera Elevada
MTP (€/peça)

 

Figura 60 - Cálculo do Custo de Paragem de produção para serviço pós-venda 

Conforme pode ser verificado na Figura 58 e na Figura 60, em ambos os casos é importante o cálculo 

de uma previsão do tempo de paragem de produção. 

Para calcular a estimativa do tempo de paragem necessário é importante considerar todos os fatores 

de tempo que possam estar associados. Para tal, foi considerado todo o tempo decorrido no processo 

de produção e tempos de espera necessários. Considera-se que o tempo de espera até 

produção(TEpro), o tempo de set-up (TSETup) da máquina para produção, o número de horas de 
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produção(NHp) que foi já esquematizado na Figura 29,  o tempo de espera até transporte (TET) e o 

tempo de transporte (TT), como esquematizado na Figura 61. Sendo assim, considera-se o tempo 

desde o momento em que é efetuada uma encomenda até ao momento de entrega da encomenda. 

Tepro+TSETup+NHp+TE
T+TT

Tempo Estimado de Paragem
TEP (h/peça)

Tempo de Espera até Produção
TEpro (h/peça)

Tempo de Espera até Transporte
TET (h/peça)

Número de Horas em Software
NHs (h/peça)

Tempo de Transporte
TT (h/peça)

Número de Horas de Produção
NHp (h/peça)

 

Figura 61 - Cálculo do Tempo Estimado de Paragem 

O cálculo do custo de paragem de produção (CPP) foi calculado considerando a finalidade das peças 

metálicas produzidas. No entanto, o tempo necessário para produção varia segundo a tecnologia a ser 

considerada.  

No caso de PS, FA e FH (com recurso a uma máquina), o tempo de produção é calculado segundo a 

mesma metodologia, bem como a produção por fundição, quando os moldes já se encontram em 

armazém. No entanto, este tempo de produção no caso de fundição deverá englobar o tempo de 

produção dos moldes (Tpmo), caso estes não se encontrem em armazém, o que aumenta de forma 

considerável o tempo de produção. No caso de o molde não se encontrar em armazém, então o tempo 

estimado de paragem é incrementado pela duração do tempo de produção deste, conforme 

apresentado na Figura 62. 

(Tpmo×24)+TEpro+NHs
+NHp+TET+TT

Tempo Estimado de Paragem
TEP (h/peça)

Tempo de Espera até Produção
TEpro (h)

Tempo de Espera até Transporte
TET (h)

Número de Horas em Software
NHs (h)

Tempo de Transporte
TT (h)

Número de Horas de Produção
NHp (h)

Tempo de produção do molde
Tpmo (dias)

 

Figura 62 - Cálculo do Tempo Estimado de Paragem para Fundição, sem molde em armazém 

Considerando o tempo estimado de paragem de produção (TEP), caso seja utilizada a tecnologia de 

produção híbrida, com recurso a duas máquinas, o tempo estimado paragem de produção (TEP) deverá 

ser calculado considerando o tempo de produção em cada uma delas bem como o tempo de passagem 

entre máquinas (Tpm), de acordo com a  Figura 63. 
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TEpro+NHs+Nhpfa+TP
m+NHpps+TET+TT

Tempo Estimado de Paragem
TEP (h/peça)

Tempo de Espera até Produção
TEpro (h)

Tempo de Espera até Transporte
TET (h)

Número de Horas em Software
NHs (h)

Tempo de Transporte
TT (h)

Número de Horas de Produção em FA
NHpfa (h)

Tempo de Passagem entre Máquinas
Tpm (h)

Número de Horas de Produção em PS
NHpps (h)

 

Figura 63 - Cálculo do Tempo estimado de Paragem para produção híbrida, FA+PS 

Considerando a compra da peça produzida recorrendo a tecnologia clássica de produção, o custo de 

paragem de produção (CPP) é calculado considerando o número de horas até entrega da peça (TEtp), 

o tempo de produção em software, caso este seja produzido internamente e o tempo de produção do 

molde, considerando que o mesmo não se encontra em armazém, como apresentado na Figura 64. 

Caso o molde se encontre em armazém ou a tecnologia de produção seja PS, então, tempo estimado 

de paragem (TEP), deve ser calculado sem considerar o tempo de produção do molde.  

(Tpmo×24)+NHs+TEtP

Tempo Estimado de Paragem
TEP (h/peça)

Número de Horas em Software
NHs (h)

Tempo até Entrega da Peça
TEtP (h)

Tempo de produção do molde
Tpmo (dias)

 

Figura 64 - Cálculo do Tempo Estimado de Paragem para Compra da Peça Produzida Por Fundição Sem Molde 

Disponível 

4.4.5 Custos Logísticos 

Os custos logísticos implicam duas rúbricas principais, devendo ser considerados tanto os custos de 

inventário (CI) como os custos de transporte (CT), conforme a Figura 65. Os custos logísticos são 

calculados através da mesma metodologia para todas as tecnologias de produção aditiva, produção 

híbrida e PS.  

CI+CT

Custos Logísticos
CL (€/peça)

Custo de Inventário
CI (€/peça)

Custo de Transporte
CT(€/peça)

 

Figura 65 - Cálculo dos Custos Logísticos 
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Como indica a Figura 66, os custos de inventário (CI) podem ser decompostos em três componentes 

principais para o caso de PS, FA e FH, denominadas custo de posse em armazém de matéria-prima 

(CPmp), custo de posse em armazém de peças acabadas (CPpa) e custo de posse em trânsito (CPt).  

CPmp+CPpa+CPt

Custo de Inventário
CI (€/peça)

Custo de Posse em Armazém de Matéria-Prima
CPmp (€/peça)

Custo de Posse em Trânsito
CPt (€/peça)

Custo de Posse em Armazém de Peças Acabadas
CPpa (€/peça)

 

Figura 66 - Cálculo dos Custos de Inventário para as tecnologias de PS, FA eFH 

Desta forma é possível considerar a posse de matéria em todas as fases produtivas, para as 

tecnologias de FA, FH e PS. Para a tecnologia de fundição, o custo de armazenamento de moldes 

(CPmo) poderá ter também um impacto significativo, devido ao seu elevado volume e peso, conforme 

a Figura 67. 

CPmp+CPpa+CPt+CPmo

Custos de Inventário
CI (€/peça)

Custo de Posse em Armazém de Matéria-Prima
CPmp (€/peça)

Custo de Posse em Trânsito
CPt (€/peça)

Custo de Posse em Armazém de Peças Acabadas
CPpa (€/peça)

Custo de Posse em Armazém de Moldes
Cpmo (€/peça)

 

Figura 67 - Cálculo dos custos de inventário para a tecnologia de fundição 

Considerando o custo de inventário (CI), para a compra de peças compradas, produzidas recorrendo a 

tecnologias clássicas de produção, deverá ser considerado o custo de posse em armazém de peças 

acabadas (CPpa), o custo de posse em trânsito (CPt) e para o caso de fundição o custo de posse em 

armazém de moldes (CPmo), em conformidade com a Figura 68 e Figura 69. 

CPmp+CPpa+CPt

Custo de Inventário
CI (€/peça)Custo de Posse em Trânsito

CPt (€/peça)

Custo de Posse em Armazém de Peças Acabadas
CPpa (€/peça)

 

Figura 68 - Cálculo dos custos de inventário para a compra de peças produzida através de PS 

CPmp+CPpa+CPt+CPmo

Custos de Inventário
CI (€/peça)

Custo de Posse em Trânsito
CPt (€/peça)

Custo de Posse em Armazém de Peças Acabadas
CPpa (€/peça)

Custo de Posse em Armazém de Moldes
Cpmo (€/peça)

 

Figura 69 - Cálculo dos custos de inventário para a compra de peças produzidas através de Fundição 
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O custo de posse de matéria-prima (CPmp) foi calculado considerando o preço da matéria-prima 

(CUmp), quantidade necessária (Qmp), tempo de armazenamento médio (TAmp) e a taxa de posse de 

stock anual (CPs). Visto que esta taxa é geralmente apresentada de forma anual deverá ser dividida 

por 365 dias, uma vez que o tempo de armazenamento médio (TAmp) é apresentado em dias. Para 

melhor compreensão sugere-se a análise da Figura 70. 

CMP×QAmp×TAmp×CPs
365

Custo de Posse em Armazém de Matéria-Prima
CPmp (€/peça)

Quantidade Armazenada de Matéria-Prima
Qmp (kg/peça)

Taxa de Posse de Stock Anual
CPs (%)

Preço da Matéria-Prima
CMP (€/kg)

Tempo de Armazenamento Médio da Matéria-Prima
TAmp (dias)

 

Figura 70 - Cálculo do Custo de Posse de Matéria-Prima em Armazém 

O custo em armazém de peças acabadas (CPpa) é calculado de forma semelhante ao cálculo do custo 

de posse de armazém de matéria-prima (CPmp), considerando o custo unitário de peças acabadas 

(CUpa), quantidade armazenada de peças acabadas (QApa), tempo de armazenamento médio de 

peças acabadas (Tapa) e a taxa de posse de stock anual (CPs) (ver Figura 71).  

CUpa×QApa×TApa×CPs
365

Custo de Posse em Armazém de Peças Acabadas
Cppa (€/Peça)

Custo Unitário das Peças Acabadas
Cupa (€/peça)

Tempo de Armazenamento Médio de Peças Acabadas
Tapa (dias)

Taxa de Posse de Stock Anual
CPs (%)

 

Figura 71 - Cálculo do Custo de Posse de Peças Acabadas em Armazém 

O custo de posse em trânsito (CPt) representa, como o nome indica, o valor de posse das peças 

enquanto estas estão em trânsito, isto é, a ser transportadas para o local de utilização, ou para o cliente 

final. Para calcular este custo considerou-se o custo unitário das peças acabadas (CUpa), procura anual 

de peças acabadas (NPA) que representa a quantidade de peças a serem transportadas anualmente, 

e o tempo de transporte de peças acabadas (TT). Este último ponto representa o tempo em que as 

peças estão armazenadas em trânsito. À semelhança dos custos anteriores foi também considerada a 

taxa de posse de stock anual (CPs). Na Figura 72 está esquematizado o cálculo deste custo. 

CUpa×PApa×TT×CPs
365

Custo de Posse de Peças Acabadas em Trânsito
CPt (€/peça)

Custo Unitário das Peças Acabadas
Cupa (€/peça)

Tempo de Transporte de Peças Acabadas
TT (dias)

Taxa de Posse de Stock Anual
CPs (%)

 

Figura 72 - Cálculo do Custo de Posse de Peças Acabadas em Trânsito 
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Conforme foi apresentado anteriormente o custo referente aos moldes para produção por fundição 

também precisa ser considerado, o esquema referente a este custo está apresentado na Figura 73. 

IImo×QAmo×TAm×CPs
NPA

Custo de Posse em Armazém do Molde
Cpmo (€/peça)

Investimento Inicial
IImo (€)

Quantidade Armazenada de Cada Molde
Qamo (#)

Tempo de Armazenamento Médio 
Tam (dias)

Taxa de Posse de Stock Anual
CPs(%)

Número de Peças Anuais
NPA (#)

 

Figura 73 - Cálculo do Custo de Posse em Armazém do molde 

A última rúbrica a ser considerada para o cálculo dos custos logísticos é o custo de transporte (CT). 

Considerando o transporte por peça, este poderá ser obtido de forma direta caso o custo unitário de 

transporte (R) seja fornecido em € por unidade. No entanto o Custo Unitário de Transporte poderá ser 

dado (R) poderá ser dado em €/kg, sendo que nesse caso deverá ser calculado o custo de transporte 

através da multiplicação entre o Custo Unitário de Transporte (R) e o Peso da Peça (PP), de acordo 

com a Figura 74. 

R×PP

Custo de Transporte
Ct (€/peça)

Custo Unitário de Transporte
R (€/Kg)

Peso da Peça
PP (kg/peça)

 

Figura 74 - Cálculo do Custo de Transporte 

4.4.6 Custo do tratamento de Desperdícios 

Diferentes tecnologias implicam diferentes quantidades de desperdícios. Tratando-se de tecnologias 

de produção de peças metálicas, estes desperdícios devem ser tratados, principalmente considerando 

o crescimento das preocupações ambientais. Como tal, o tratamento dos mesmos deve ser custeado 

para cada uma das tecnologias.  

Para a realização deste custeio, deve ser considerado o peso dos desperdícios (Qd) e o custo do 

tratamento dos mesmos (Ctd), conforme a Figura 75. 

Ctd × Qd

Custo de Tratamento de Desperdícios
Td (€/peça)

Custo do Tratamento de Desperdícios
Ctd (€/kg)

Quantidade de Desperdícios
Qd (Kg/peça)

 

Figura 75 - Cálculo do Custo de Tratamento de Desperdícios 
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A quantidade de desperdícios (Qd) pode ser calculada para todas as tecnologias, no entanto os 

parâmetros de entrada serão diferentes. No caso da tecnologia de PS e da fundição, será a diferença 

entre o peso da matéria-prima necessária (MPn) e o peso da peça final, conforme a Figura 76. 

Qmp - PP

Quantidade de Desperdícios
Qd(Kg/peça)

Quantidade de Matéria-Prima Necessária
Qmp (Kg/peça)

Peso da Peça 
PP (Kg/peça)

 

Figura 76 - Cálculo de desperdícios em PS 

Considerando as tecnologias avançadas de produção, no modelo inicial, a quantidade de desperdícios 

era calculada em função do peso da peça antes de subtração (Pas) e o peso da peça final (PP), de 

acordo com a Figura 77, sendo apenas calculado para a tecnologia de FH.  

Pmp - PP

Quantidade de Desperdícios
Qd(Kg/peça)

Peso da Peça antes de Subtração
Pas (Kg/peça)

Peso da Peça 
PP (Kg/peça)

 

Figura 77 - Cálculo da Quantidade de Desperdícios para a tecnologia de FH, modelo inicial 

Após a validação do modelo, foi possível chegar à conclusão que através da produção puramente 

aditiva, também existem desperdícios, os quais não poderão ser reutilizados, tendo por isso de ser 

devidamente tratados. Com a adição do parâmetro de entrada referente ao rendimento da tecnologia 

(ŋ), apresentado anteriormente, então o mesmo poderá ser utilizado para o cálculo da quantidade de 

desperdícios (Qd), caso a empresa tenha conhecimento do mesmo, opção que poderá selecionar no 

modelo recorrendo a uma combobox, de acordo com a Figura 78.  

 

Figura 78 - Combobox de validação de conhecimento referente ao rendimento da tecnologia 

A quantidade de desperdícios (Qd) pode ser inserida como parâmetro de entrada no modelo, ou pode 

ser calculada com base na matéria-prima necessária para produção (Qmp) (consequente do 

rendimento, conforme pode ser verificado na Figura 50), através do cálculo apresentado na Figura 79. 
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Qmp - PP

Quantidade de Desperdícios
Qd(Kg/peça)

Quantidade de Matéria-Prima Necessária
Qmp (Kg/peça)

Peso da Peça 
PP (Kg/peça)

 

Figura 79 - Cálculo da quantidade de desperdícios em caso de conhecimento do rendimento de produção 

4.5 Conclusões do Capítulo 

Ao longo deste capítulo foi apresentada a metodologia para a definição do modelo matemático a utilizar 

na qual foi desde logo indicada a necessidade de validação do modelo, e a adaptação do mesmo à 

realidade das empresas, considerando as tecnologias e parâmetros de entrada dos modelos de acordo 

com o que estas têm à sua disposição.  

A definição dos diferentes custos caracterizantes das tecnologias de produção veio a definir-se ao longo 

do capítulo considerando as alterações sugeridas pelas empresas X, Y e pela EWF, a qual representou 

um papel preponderante como veículo de informação entre as duas partes.  
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5. Resultados 

Recorrendo aos dados obtidos pela EWF junto das empresas X e Y, a folha de cálculo foi utilizada em 

seguida para a obtenção das comparações pretendidas pelas empresas X e Y. Ao longo deste capítulo 

são apresentados os dados inseridos na ferramenta em Excel desenvolvida com o modelo de cálculo, 

de acordo com o manual de instruções presente no Anexo 2, assim como os resultados obtidos para 

cada tecnologia. É também realizada uma Análise de Economias de Escala por forma a avaliar o 

impacto da variação do número de peças para cada uma das comparações realizadas. Este capítulo 

apresenta os resultados por empresa, ou seja, a secção 5.1 é dedicada à empresa Y e a secção 5.2 é 

dedicada à empresa X. 

5.1 Peças para serviço pós-venda 

A empresa Y, conforme referido no Capítulo 2, é uma empresa cujo foco de produção é o serviço pós-

venda aos clientes. Para a realização deste estudo, a peça utilizada é a apresentada na Figura 80, 

tratando-se de uma peça a ser produzida em alumínio, com as dimensões indicadas na figura. 

 

Figura 80 - Peça a analisar para análise de serviço pós-venda 

Após a realização de diversas ações com a empresa, foi possível obter os valores a serem introduzidos 

no modelo económico comparativo desenvolvido. Existe uma primeira folha de cálculo a ser preenchida 

intitulada de “Dados Gerais”. Estes dados correspondem aos dados que são comuns a qualquer 

tecnologia, e que se encontram intrinsecamente relacionados com a operação da empresa e o modelo 

de negócio da mesma. Os valores obtidos para a empresa Y encontram-se na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Dados Gerais Fornecidos pela Empresa Y 

Rúbrica Custo Unidades 

Tempo aceitável de espera até entrega - TEA 192 h 

Valor da multa em caso de atraso - MTP 4 000 000 € 

Espaço Total da Fábrica - Nm² 10 000 m² 

Valor Mensal da Fábrica - CEa 22 000 000 € 

Custo do Espaço por m² - Cm² 2 200 €/m² 

Tempo de Espera até Transporte - TET 1 h 

Tempo de transporte - TT 24 h 

Quantidade Transportada - Qt 1 # 

Custo de transporte - R 70 €/unidades 

Taxa de Posse de Stock Anual - TPSa 10 % 

Número de Peças Necessárias Anualmente - NPA 10 # 

Custo de Energia - CE 0,2 €/Kw 

A empresa Y procura analisar a produção da peça através da tecnologia clássica, PS, e das tecnologias 

avançadas de produção, FA, FH, FA+PS. Como tal, a próxima folha de cálculo a ser preenchida é a 

folha referente à tecnologia clássica de produção, através do formulário que é desencadeado 

automaticamente após a validação dos dados gerais. 

5.1.1 Comparação: PS vs. FA 

No formulário a preencher relativo à tecnologia clássica de produção, PS, foram preenchidos os 

diversos pontos, em concordância com os dados fornecidos pela empresa, presentes na Tabela 8.  

Tabela 8 - Dados inseridos em PS para a empresa Y 

Rúbrica Custo Unidades 

Peso da Peça - PP 37,8 Kg 

Custo Unitário da Peça Original - Cupa 10 000 € 

Custo da Matéria-Prima - Cump 400 €/kg 

Matéria Prima Necessária - QMP 56,7 kg 

Quantidade de Desperdícios - Qd 18,9 kg 

Tempo de Espera até Produção - TEpro 2 h 

Tempo de Set-Up - TSETup 1 h 

Tempo de Pré-Processamento - NhPpre 1 h 

Tempo de pós-processamento - NhPpos 0 h 

Tempo de Processamento em máquina - NHm 20 h 

Custo de Set-Up  - CSETup 1 500 € 

Custo de Pré-Processamento - Ppre 1 000 € 

Custo de pós-processamento - CPpos 0 €/kg 

Custo do Tratamento de Desperdícios - Ctd 100 €/kg 

Consumo energético da máquina - CEm 4 Kwh 

Nível de Automação da Máquina - NAm 0,2 Homem/Máquina 

Custo por hora por trabalhador na máquina - CHTm  30  €/h 

Custo por hora por trabalhador em software - CHTs 50 €/h 

Número de horas necessárias em Software - NHs 2 h 

Investimento Inicial em Software - IIs 20 000 € 

Custo Anual de Software - CAs 5 000 € 

Investimento Inicial na Máquina - IIm 400 000  € 

Custo de Manutenção Anual da Máquina - CMm 5 000 € 

Número de m² Ocupados pela máquina - Nm²p 30 m²  

Custo médio das ferramentas utilizadas - CMf 2 000 €/ferramenta 

Quantidade de Ferramentas utilizadas - Qf 1 # 

Tempo de armazenamento médio de Matéria-Prima - TAmp 60 Dias 

Quantidade Armazenada de Peças - QApa 2 # 

Tempo de Armazenamento Médio de Peças - TApa 60 Dias 
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Tendo os dados relativos à tecnologia clássica, os mesmos foram validados, tendo-se passado à 

inserção dos dados relativos à tecnologia avançada. Após o preenchimento do formulário 

correspondente à tecnologia de FA, foi possível obter os dados indicados na Tabela 9.  

Tabela 9 - Dados inseridos e validados para cálculo do custo de produção da peça através de FA 

Rúbrica Custo Unidades 

Peso da Peça - PP 37,8 Kg 

Custo Unitário da Peça Original - Cupa 10000 € 

Custo da Matéria- Prima  - Cump 400 €/kg 

Quantidade de Desperdícios - Qd 1,17 kg 

Matéria Prima Necessária - QMPn 38,96 kg 

Rendimento de Produção - RP 97% % 

Tempo de Espera até Produção - TEpro 2 h 

Tempo de Set-Up - TSETup 1 h 

Tempo de Pré-Processamento - NhPpre 1 h 

Tempo de pós-processamento - NhPpos 0 h 

Taxa de Deposição da Máquina - Dm 0,8 kg/h 

Tempo de Processamento em máquina - Nhm 47,25 h 

Custo de Set-Up - CSETup 1500 € 

Custo de Pré-Processamento - CPpre 1000 € 

Custo de pós-processamento - CPpos 0 €/kg 

Custo do Tratamento de Desperdícios - Ctd 100 €/kg 

Número de m² ocupados pela máquina - Nm²p   m²  

Consumo energético da máquina - CEm 5,18 Kwh 

Nível de Automação da Máquina - NAm 0,2 Homem/Máquina 

Custo por hora por trabalhador na máquina - CHTm  30  €/h 

Custo por hora por trabalhador em software - CHTs 50 €/h 

Número de horas necessárias em Software - NHs 2 h 

Investimento Inicial em Software - IIs 20000 € 

Custo Anual de Software - CAs 5000 € 

Investimento Inicial na Máquina - IIm 300000 € 

Custo de Manutenção Anual da Máquina - CMm 5000 € 

Número de m² ocupados pela máquina - Nm²p 20 m²  

Tempo de armazenamento médio de Matéria-Prima - TAmp 60 Dias 

Quantidade Armazenada de Peças - QApa 2 # 

Tempo de Armazenamento Médio de Peças - TApa 60 Dias 

Após a validação dos dados correspondentes à tecnologia avançada, o modelo procedeu ao cálculo 

dos custos para cada uma das tecnologias, após o qual foi apresentada a seguinte mensagem de 

informação, apresentada na Figura 81.  

 

Figura 81 - Pop-up despoletado pelo modelo de cálculo com a informação de tecnologia economicamente mais 

vantajosa 

Esta mensagem apareceu devido ao facto de a tecnologia de FA ser a tecnologia economicamente 

mais viável, uma vez que de acordo com a Tabela 10, retirada do modelo, apresenta o custo total de 
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43 957,56 €/peça, ao invés da tecnologia tradicional, de PS, a qual apresenta um custo final de 

produção de 33 266,30 €/peça.  

Tabela 10 - Resultados dos custos de produção através de PS e FA 

Custos 

Tecnologia Clássica de 
Produção: 

Tecnologia Avançada de 
Produção: 

Fabrico Subtrativo / 
Subtractive Manufacturing 

Fabrico Aditivo / Additive 
Manufacturing 

Wire Arc Additive 
Manufacturing - WAAM 

Custos de Mão de Obra: 220,00 €/peça 193,44 €/peça 

Custo dos Equipamentos 9 378,60 €/peça 7 666,60 €/peça 

Custo de Produção: 31 796,00 €/peça 24 732,95 €/peça 

Custo de Paragem de Produção: -   €/peça -   €/peça 

Custos Logísticos: 672,96 €/peça 556,31 €/peça 

Custo de Tratamento de Desperdícios: 1 890,00 €/peça 117,00 €/peça 

Total 43 957,56 €/peça 33 266,30 €/peça 

De seguida, foi realizada uma Análise de Economias de Escala com recurso à folha de cálculo e tem 

como objetivo obter informação sobre qual o impacto da variação do número de peças necessárias 

anualmente. Para a realização desta análise, fez-se variar o número de peças necessárias anualmente 

(NPA) de 1 a 100. Os valores encontram-se demonstrados na Figura 82. 

 

Figura 82 - Gráfico da Análise de Economias de Escala ao Número de Peças Anual (NPA) para a PS vs FA 

Como é verificável através da análise do gráfico da Análise de Economias de Escala, o custo de 

produção tende a ser inferior para a tecnologia avançada de produção. Com o aumento do número de 

peças a produzir, espera-se que o custo de produção diminua, especialmente entre 1 e 10 peças, ponto 

a partir do qual a tendência apresentada é a estagnação, com diminuição reduzida dos custos, com o 

aumento do número de peças (NPA). É também possível de concluir que, independentemente do 

número de peças, a tecnologia de produção aditiva é economicamente mais vantajosa.  
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5.1.2 Comparação: PS vs FH 

Conforme indicado anteriormente, a empresa Y procura comparar a tecnologia de PS com diversas 

tecnologias avançadas, entre as quais a FH.  

Na realização da comparação entre PS e FH, os dados correspondentes à tecnologia de PS 

mantiveram-se os mesmos em relação ao indicado no subcapítulo anterior. Ao validar os dados de PS, 

foi despoletado um formulário para preencher os dados da FH.  Os dados carregados e validados no 

modelo encontram-se apresentados na Tabela 11.  

Tabela 11 - Dados inseridos e validados para o cálculo do custo de produção através FH 

Rúbrica: FH Custo Unidades 

Peso da Peça - PP 37,8 Kg 

Custo Unitário da Peça Original - Cupa 10000 € 

Custo da Matéria- Prima - Cump 400 €/kg 

Matéria Prima Necessária - QMPn 41,6 kg 

Quantidade de Desperdícios - Qd 3,78 kg 

Rendimento de Produção - RP 91% % 

Tempo de Espera até Produção - TEpro 2 h 

Tempo de Set-Up - SETup 1 h 

Tempo de Pré-Processamento - NhPpre 1 h 

Tempo de pós-processamento - NhPpos 0 h 

Tempo de Processamento em máquina - Nhm 47,25 h 

Custo de Set-Up  - CSETup 1500 € 

Custo de Pré-Processamento - CPpre 1000 € 

Custo de pós-processamento - CPpos 0 €/kg 

Custo do Tratamento de Desperdícios - Ctd 100 €/kg 

Consumo energético da máquina - CEm 5,67  Kwh 

Nível de Automação da Máquina - NAm 0,2 Homem/Máquina  
Custo por hora por trabalhador na máquina - CHTm  30  €/h 

Custo por hora por trabalhador em software - CHTs 50 €/h 

Número de horas necessárias em Software - NHs 2 h 

Investimento Inicial em Software - Iis 20000 € 

Custo Anual de Software - CAs 5000 € 

Investimento Inicial na Máquina - IIm 800000 € 

Custo de Manutenção Anual da Máquina - CMm 10000 € 

Número de m² Ocupados pela máquina - Nm²p 45 m²  

Custo médio das ferramentas utilizadas - CMf 2000 € 

Quantidade de Ferramentas utilizadas - Qf 0,5 # 

Tempo de armazenamento médio de Matéria-Prima - TAmp 60 Dias 

Quantidade Armazenada de Peças - QApa 2 # 

Tempo de Armazenamento Médio de Peças - TApa 60 Dias 

Após a inserção dos dados, correu-se o modelo de cálculo, sendo que após a obtenção dos resultados 

é apresentado o pop-up informativo indicado na Figura 83. 

 

Figura 83 - Pop-up com o resultado da comparação entre PS e FH 
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Os resultados obtidos para cada tecnologia encontram-se apresentados na Tabela 12, onde é possível 

observar que o custo de produção através de PS é de 43 957,56 €/peça e de 50 012,61 €/peça para a 

produção através de FH.  

Tabela 12 - Resultados dos custos de produção através de PS e FH 

Custos 

Tecnologia Clássica de 
Produção:  

Tecnologia Avançada de 
Produção: 

Fabrico Subtrativo / 
Subtractive Manufacturing 

Fabrico Híbrido / Hybrid 
Manufacturing 

Wire Arc Additive Manufacturing 
- WAAM 

Custos de Mão de Obra: 220,00 €/peça 395,50 €/peça 

Custo dos Equipamentos 9 378,60 €/peça 19 666,60 €/peça 

Custo de Produção: 31 796,00 €/peça 29 068,97 €/peça 

Custo de Paragem de Produção: 0,00 €/peça 0,00 €/peça 

Custos Logísticos: 672,96 €/peça 507,69 €/peça 

Custo de Tratamento de Desperdícios: 1 890,00 €/peça 373,85 €/peça 

Total 43 957,56 €/peça 50 012,61 €/peça 

Considerando os resultados obtidos tentou-se perceber as possibilidades de utilização de produção 

híbrida, fazendo variar o número de peças necessárias anualmente. Para tal, foi realizada uma Análise 

de Economias de Escala onde se fez variar o número de peças necessárias anualmente (NPA) entre 1 

e 100. Os resultados indicados na Figura 84 mostram que a tecnologia de produção clássica apresenta 

uma maior rentabilidade económica, até ao valor de 18 peças anuais, ponto a partir do qual a tecnologia 

de FA se torna mais rentável economicamente. 

 

Figura 84 - Gráfico da Análise de Economias de Escala ao número de peças necessárias anualmente, para as 

tecnologias de PS e FH 

Após a análise do gráfico e dos valores obtidos, é possível concluir que a tecnologia de produção aditiva 

é a mais rentável economicamente devido ao custo da máquina. Sendo a máquina de FH mais 

dispendiosa, com um maior número de peças anuais necessárias, este valor dilui-se no número de 

peças, tornando-se uma tecnologia economicamente mais viável.  
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5.1.3 Comparação: PS vs. FA + PS  

A empresa Y pretende a utilização do modelo também para a comparação entre FA+PS. Esta 

comparação foi realizada, utilizando os dados de PS já indicados anteriormente. Os dados relativos à 

FA+PS encontram-se na Tabela 13. 

Tabela 13 - Dados carregados no modelo referentes a FA+PS 

 Rúbrica: FA + PS Custo Unidades 

Peso da Peça - PP 37,8 Kg 

Custo Unitário da Peça Original - Cupa 10000 € 

Custo da Matéria- Prima - Cump 400 €/kg 

Matéria Prima Necessária - QMPn 38,97 kg 

Quantidade de Desperdícios - Qd 3,8 kg 

Rendimento de Produção - RP 0,97 % 

Peso da Peça antes de Subtração – Ppas 38,7 kg 

Quantidade de Desperdícios - Qdps 1,17 kg 

Tempo de Espera até Produção - TEpro 1 h 

Tempo de Set-Up de FA - TSETupam 2 h 

Tempo de Espera até Subtração - Teps 0 h 

Tempo de Set-Up de PS - TSETupps 2 h 

Tempo de pós-processamento - TPpos 0 h 

Tempo de Espera até Produção de PS - TEps 0,5 h 

Taxa de Deposição da Máquina - TDm 0,8 kg/h 

Tempo de Processamento em máquina – Nhmfa 48,7 h 

Tempo de Processamento em máquina - NHmps 2 h 

Custo de Set-Up de FA - CSETupam 1500 € 

Custo de Pré-Processamento - CPpre 1000 € 

Custo de Set-Up de PS - CSETupps 1500 € 

Custo de pós-processamento - CPpos 0 €/kg 

Custo do Tratamento de Desperdícios - Ctd 100 €/kg 

Consumo energético da máquina de FA - CEmfa 5,18 Kwh 

Consumo energético da máquina de PS - CEmps 4 Kwh 

Nível de Automação da Máquina de FA - NAfa 0,2 Homem/Máquina  
Custo por hora por trabalhador na máquina de FA - CHTmfa  30  €/h 

Nível de Automação da Máquina de PS - NAps 0,2 Homem/Máquina  
Custo por hora por trabalhador na máquina de PS - CHTps  30  €/h 

Custo por hora por trabalhador em software - CHTs 50 €/h 

Número de horas necessárias em Software - NHs 2 h 

Investimento Inicial em Software - IIs 20000 € 

Custo Anual de Software - CAs 5000 € 

Investimento Inicial na Máquina de FA - IImfa 300000 € 

Custo de Manutenção Anual da Máquina de FA - CAmfa 5000 € 

Número de m² ocupados pela máquina de FA - Nm²pfa 20 m²  

Investimento Inicial na Máquina de PS - IImps 400000 € 

Custo de Manutenção Anual da Máquina de PS - CAmps 5000 € 

Número de m² ocupados pela máquina de PS - Nm²pps 30 m²  

Custo médio das ferramentas utilizadas - CMf 2000 € 

Quantidade de Ferramentas utilizadas - Qf 0,5 # 

Tempo de armazenamento médio de Matéria-Prima - TAmp 60 Dias  
Quantidade Armazenada de Peças - QApa 1 # 

Tempo de Armazenamento Médio de Peças - TApa 60 Dias  

Os dados apresentados foram validados no modelo, o que originou um pop-up com o resultado de qual 

a tecnologia de produção economicamente mais viável é a tecnologia clássica, neste caso PS (ver  

Figura 85). 
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Figura 85 - Pop-up com o resultado da comparação entre Ps e FA+PS 

Através da análise da tabela 14, é possível observar que a diferença entre as duas tecnologias é muito 

baixa, uma vez que a produção através de tecnologias clássicas apresenta um valor de 43 957,56 

€/peça, enquanto que a tecnologia de FA+PS apresenta o valor de 39 196,66 €/peça.  

Tabela 14 -Resultados dos custos de produção através de PS e de FA+PS 

Custos 

Tecnologia Clássica de 
Produção:  

Tecnologia Avançada de Produção: 

Fabrico Subtrativo / 
Subtractive 

Manufacturing 

FA + PS / Additive + Subtractive 
Manufacturing 

Wire Arc Additive Manufacturing - 
WAAM 

Custos de Mão de Obra: 220,00 €/peça 401,50 €/peça 

Custo dos Equipamentos 9 378,60 €/peça 15 878,60 €/peça 

Custo de Produção: 31 796,00 €/peça 15 878,60 €/peça 

Custo de Paragem de Produção: 0,00 €/peça 0,00 €/peça 

Custos Logísticos: 672,96 €/peça 6 546,74 €/peça 

Custo de Tratamento de Desperdícios: 1 890,00 €/peça 491,22 €/peça 

Total 43 957,56 €/peça 39 196,66 €/peça 

Considerando a reduzida diferença entre os custos de produção das duas tecnologias, a realização da 

Análise de Economias de Escala apresenta uma importância extrema, pelo que a mesma foi realizada, 

à semelhança das comparações anteriores, através da variação do número de peças necessário 

anualmente (NPA) entre 1 e 100.  

 

Figura 86 - Gráfico da Análise de Economias de Escala ao número de peças necessárias anualmente, para as 

tecnologias de PS e FA+PS 



   
 

69 
 

Através da análise da Figura 86, é possível observar que existe um ponto no qual a tecnologia de 

produção economicamente mais viável altera. A tecnologia clássica de produção apresenta-se como a 

mais viável até às 7 peças, ponto a partir do qual a tecnologia avançada de produção é 

economicamente mais viável.  

5.1.4 Seleção de tecnologia para produção 

Considerando os dados fornecidos pela empresa Y, para avaliação da tecnologia economicamente 

mais viável para produção, os valores obtidos para cada tecnologia encontram-se apresentados na 

Tabela 15. 

Tabela 15 - Dados obtidos para cada uma das tecnologias analisadas para a empresa Y 

Tecnologia de produção Custo de Produção 

PS 43 957,56 €/peça 

FA 33 266,30 €/peça 

FH 50 012,61 €/peça 

FA+PS 39 196,66 €/peça 

Através dos valores obtidos é possível observar que a peça apresenta um custo mais reduzido quando 

produzida através da tecnologia de fabrico aditivo. No entanto, foi indicado pela empresa a 

impossibilidade da utilização da peça sem que exista a realização de maquinação, para conferir 

acabamento à mesma, o que invalida a possibilidade de utilização da tecnologia de FA. 

Considerando a impossibilidade de utilização da tecnologia de FA para a produção da peça, a 

alternativa mais económica é a tecnologia clássica de produção, PS. No entanto, deverá ser 

considerado na escolha da tecnologia de produção, a tecnologia de FA+PS, uma vez que esta 

tecnologia, apresenta valores muito próximos da tecnologia de produção clássica.  

5.2 Peças para Utilização Própria 

Conforme referido no Capítulo 2, a empresa X pretende produzir peças de substituição para utilizar nas 

suas máquinas das linhas de produção, esperando assim menos custos de armazenagem e maior 

rapidez na substituição das peças, uma vez que a paragem de produção pode ter um impacto 

significativo na produção da empresa, levando a dificuldade em cumprir prazos perante os fornecedores 

ou a custos substanciais de paragem de produção.  

 

Figura 87 - Peça a analisar para análise de produção para utilização própria 

A peça utilizada para a validação do modelo económico comparativo trata-se de uma peça em titânio e 

encontra-se representada na Figura 87. A empresa X procura comparar a compra da peça produzida 

através de fundição, e a produção através das tecnologias de FA eFH. Após a realização diversas 
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reuniões entre a EWF e a empresa X, foi possível obter os seguintes ”Dados Gerais“ da empresa, isto 

é, valores que são comuns a qualquer tecnologia. 

Tabela 16 - Dados gerais carregados no modelo relativos à empresa X 

Rúbrica Custo Unidades 

Paragem de Produção por hora - CPPh 108000 €/h 

Custo do Espaço por m² - Cm² 500  €/m² 

Tempo de Espera até Transporte - TET 24 h 

Tempo de transporte - TT 48 h 

Quantidade Transportada - Qt 1 # 

Custo de transporte - R 40 €/kg 

Taxa de Posse de Stock Anual - TPSa 7 % 

Número de Peças Necessárias Anualmente - NPA 4 # 

Custo de Energia - CE 0,2 €/Kw 

5.2.1 Comparação: Compra de Peça Produzida por Fundição vs. FA 

Após a validação dos dados gerais da empresa, foi despoletado um formulário para preenchimento dos 

dados referentes à compra da peça. Os dados referentes à compra da peça encontram-se 

apresentados na Tabela 17 - Dados inseridos e validados quando considerada a compra da peça 

produzida através de fundição Os dados têm em consideração a informação fornecida pela empresa 

sobre a existência do molde em armazém e realização do design contabilizado à priori no valor do custo 

da peça. 

Tabela 17 - Dados inseridos e validados quando considerada a compra da peça produzida através de fundição 

Rúbrica: Fundição Custo Unidades 

Peso da Peça - PP 3,25 Kg 

Custo Unitário da Peça Original - Cupa 900 € 

Custo do Molde - Cmo 8000 € 

Tempo até entrega da peça - TEpa 4500 h 

Número de produções com um molde - Npmo 20 # 

Quantidade Armazenada de Peças - QApa 4 # 

Tempo de Armazenamento Médio de Peças - TApa 360 Dias 

Tempo de Armazenamento Médio de Moldes - Tam 360 Dias  
Quantidade de Moldes Iguais Armazenados - QAm 1 # 

Após a validação dos dados inseridos quando considerada a compra da peça, foi realizada a avaliação 

de qual o custo da peça quando produzida através de FA. Os dados correspondentes à produção aditiva 

inseridos no modelo encontram-se indicados na Tabela 18 - Dados inseridos e validados quando 

considerada a produção através  
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Tabela 18 - Dados inseridos e validados quando considerada a produção através de FA 

Rúbrica: FA Custo Unidades 

Peso da Peça - PP 3,25 Kg 

Custo Unitário da Peça Original - Cupa 16270 € 

Custo da Matéria-Prima - Cump 3504 €/kg 

Matéria Prima Necessária - QMPn 3,58 kg 

Quantidade de Desperdícios - Qd 0,33 kg 

Rendimento de Produção - RP 91% % 

Tempo de Espera até Produção - TEpro 1 h 

Tempo de Set-Up - TSETup 0,5 h 

Tempo de Pré-Processamento - NhPpre 0,2 h 

Tempo de pós-processamento - NhPpos 0 h 

Taxa de Deposição da Máquina - TDm 0,069 kg/h 

Tempo de Processamento em máquina - Nhm 47 101 h 

Custo de Set-Up - CSETup 50 € 

Custo de Pré-Processamento - CPpre 50 € 

Custo de pós-processamento - CPpos 0 €/kg 

Custo do Tratamento de Desperdícios - Ctd 40 €/kg 

Número de m² ocupados pela máquina - Nm²p   m²  

Consumo energético da máquina - CEm 0,65 Kwh 

Nível de Automação da Máquina - NAm 0,2 Homem/Máquina  
Custo por hora por trabalhador na máquina - CHTm  30  €/h 

Custo por hora por trabalhador em software - CHTs 50 €/h 

Número de horas necessárias em Software - NHs 2 h 

Investimento Inicial em Software - IIs 20000 € 

Custo Anual de Software - CAs 5000 € 

Investimento Inicial na Máquina - IIm 600000 € 

Custo de Manutenção Anual da Máquina - CMm 10000 € 

Número de m² ocupados pela máquina - Nm²p 15 m²  

Tempo de armazenamento médio de Matéria-Prima - TAmp 360 Dias  
Quantidade Armazenada de Peças - QApa 4 # 

Tempo de Armazenamento Médio de Peças - TApa 360 Dias 

Considerando os dados indicados anteriormente para a compra da peça e para a produção através de 

FA, foi utilizada a folha para cálculo do custo e definição da alternativa economicamente mais viável. 

Após a realização do cálculo, a folha de cálculo apresentou uma janela de pop-up com qual a tecnologia 

mais económica, ver Figura 88. 

 

Figura 88 - Pop-up com o resultado da comparação entre a compra da peça produzida através de fundição e a 

produção através de FA 

O resultado do cálculo é apresentado na Tabela 19, onde é possível observar que a diferença 

económica entre as duas tecnologias apresenta um valor elevado, sendo de 466 560 779,41 € /peça 

para o caso da compra e de 124 325,84 € /peça para o caso de utilização de PS. É possível observar 

que esta diferença se deve ao Custo de Paragem de Produção. Isto acontece devido ao facto de este 

custo ser calculado em função do número de horas de paragem e do custo de paragem de produção. 

Considerando os dados fornecidos pela empresa X, o valor da paragem por hora é elevado, bem como 
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o tempo para entrega da peça produzida através de fundição, originando assim, um valor referente à 

paragem de produção elevado. Deverá ser considerado ainda assim a existência de peças em 

armazém, o que implica um custo de paragem de produção reduzido, considerando o stock existente. 

No entanto, para ambas as tecnologias o custo de paragem de produção é calculado considerando o 

stock nulo, situação em que a tecnologia de produção aditiva é mais económica.  

Tabela 19 - Resultado da aplicação do modelo de cálculo 

Custos 

Tecnologia Clássica de 
Produção: 

Tecnologia Avançada de 
Produção: 

Compra da Peça - Fundição / 
Compra da Peça - Casting 

Fabrico Aditivo / Additive 
Manufacturing 

Selective Laser Melting - 
SLM 

Custos de Mão de Obra: 0,00 € /peça 1,35 € /peça 

Custo dos Equipamentos 26,66 € /peça 1 416,66 € /peça 

Custo de Produção: 0,00 € /peça 12 627,91 € /peça 

Custo de Paragem de Produção: 466 560 000,00 € /peça 108 000,00 € /peça 

Custos Logísticos: 752,75 € /peça 2 267,07 € /peça 

Custo de Tratamento de Desperdícios: 0,00 € /peça 12,86 € /peça 

Total 466 560 779,41 € /peça 124 325,84 € /peça 

Em seguida foi realizada uma Análise de Economias de Escala ao número de peças necessárias 

anualmente (NPA), fazendo variar o número de peças variar entre 1 e 100 (ver Figura 89).  No entanto. 

a Análise de Economias de Escala para o caso apresentado não é conclusiva, uma vez que os valores 

são muito díspares.  

 

Figura 89 - Gráfico da Análise de Economias de Escala considerando a compra da peça produzida por fundição 

e a peça produzida por FA 

Após o resultado da Figura 89, foi decidido realizar algumas alterações nos valores inseridos no 

modelo, por forma a obter valores caracterizadores da empresa de produção. Neste sentido, foi 

realizado o cálculo considerando o tempo de paragem de produção de 1h, considerando a existência 

da peça em stock. Para o caso da produção recorrendo a FA, foi utilizado o número de horas de 

produção calculado pelo modelo, e com um valor de inventário de 0 unidades.  
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Através da realização da comparação com estes novos valores, é esperado que seja possível obter 

informações sobre a possibilidade de utilizar FA para baixar os valores de inventário.  

Após a inserção dos dados no modelo, o mesmo foi calculado, tendo-se chegado à conclusão que a 

tecnologia clássica de produção se apresenta como a mais económica, de acordo com o pop-up 

despoletado e apresentado na Figura 90. 

  

Figura 90 - Pop-up com o resultado da comparação entre a compra da peça produzida através de fundição e a 

produção através de FA 

Após a análise da tabela referente aos resultados obtidos para o cálculo do custo, é possível observar 

que os custos logísticos apresentam um valor consideravelmente superior comprando a peça, ao que 

apresenta a produção por fabrico aditivo. Ainda assim, como observável na Tabela 20, a compra da 

peça apresenta um valor inferior, 109 019,39 € /peça, enquanto que a tecnologia de produção avançada 

apresenta um valor de 137 143,28 € /peça.  

Tabela 20 - Resultados Obtidos considerando peças em armazém considerando a compra da peça e 

considerando custos de armazenamento de peças acabadas 0 para FA 

Custos 

Tecnologia Clássica de 
Produção: 

Tecnologia Avançada de 
Produção: 

Compra da Peça - Fundição 
/ Compra da Peça - Casting 

Fabrico Aditivo / Additive 
Manufacturing 

Selective Laser Melting - SLM 

Custos de Mão de Obra: 0,00 € /peça 1,35 € /peça 

Custo dos Equipamentos 266,64 € /peça 14 166,60 € /peça 

Custo de Produção: 0,00 € /peça 12 695,41 € /peça 

Custo de Paragem de Produção: 108 000,00 € /peça 108 000,00 € /peça 

Custos Logísticos: 752,75 € /peça 2 267,07 € /peça 

Custo de Tratamento de Desperdícios: 0,00 € /peça 12,86 € /peça 

Total 109 019,39 € /peça 137 143,28 € /peça 

Em seguida foi realizada uma Análise de Economias de Escala com o objetivo de avaliar a possibilidade 

de utilização de fabrico aditivo, para um maior número de peças necessárias anualmente (NPA), entre 

1 e 100 peças. O gráfico obtido na Análise de Economias de Escala encontra-se representado na Figura 

91 - Análise de Economias de Escala considerando tempo de paragem de produção de 1h para 

tecnologia clássica (Compra de peça produzida através de fundição) e número de peças armazenadas 

0, considerando tecnologia avançada de produção (FA)  
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Figura 91 - Análise de Economias de Escala considerando tempo de paragem de produção de 1h para tecnologia 

clássica (Compra de peça produzida através de fundição) e número de peças armazenadas 0, considerando 

tecnologia avançada de produção (FA) 

Através Figura 91 é possível observar que, conforme esperado, o valor da peça comprada se mantém 

inalterado, independentemente do NPA. No entanto, a tecnologia avançada de produção apresenta um 

valor decrescente do custo por peça, em simultâneo com o aumento do número de peças anuais. É 

possível concluir que a compra de peças é a alternativa mais vantajosa economicamente, até ao valor 

de 100 peças necessárias anualmente. No entanto, avaliando a tendência decrescente do custo da 

peça produzida por FA, será importante referir a possibilidade de utilização da tecnologia de produção 

aditiva para diversas peças, sendo que esta análise é válida para outras peças compradas através de 

fundição cujo material seja titânio e o peso seja sensivelmente o mesmo da peça apresentada.  

5.2.2 Comparação: Compra de Peça Produzida por Fundição vs. FH 

A empresa X pretende também ter conhecimento sobre os custos de FH, por forma a analisar a 

possibilidade de utilização desta para produção da peça.  

Os dados considerados anteriormente referentes à compra da peça mantiveram-se inalterados (ver 

Tabela 17 - Dados inseridos e validados quando considerada a compra da peça produzida através de 

fundição). Após a validação, o modelo desencadeou um formulário de preenchimento para inserção 

dos valores referentes à tecnologia de FH, o qual foi preenchido de acordo com os valores indicados 

na Tabela 21. 
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Tabela 21 - Dados carregados no modelo referentes à tecnologia de FH 

Rúbrica: FH Custo Unidades 

Peso da Peça -  3,25 Kg 

Custo Unitário da Peça Original - Cupa 1200 €/kg 

Custo da Matéria- Prima - Cump 800 €/kg 

Matéria Prima Necessária - QMPn 3,611 kg 

Quantidade de Desperdícios - Qd 0,3611 kg 

Rendimento de Produção - RP 0,9 % 

Tempo de Espera até Produção - TEpro 1 h 

Tempo de Set-Up - TSETup 0,5 h 

Tempo de Pré-Processamento - NhPpre 0,5 h 

Tempo de pós-processamento - NhPpos 0 h 

Taxa de Deposição da Máquina - TDm 0,069 kg/h 

Tempo de Processamento em máquina - Nhm 47,1 h 

Custo de Set-Up - CSETup 50 € 

Custo de Pré-Processamento - CPpre 50 € 

Custo de pós-processamento - CPpos 0 €/kg 

Custo do Tratamento de Desperdícios - Ctd 40 €/kg 

Consumo energético da máquina - CEm   Kwh 

Nível de Automação da Máquina - NAm 0,5 Homem/Máquina 

Custo por hora por trabalhador na máquina - CHTm  20  €/h 

Custo por hora por trabalhador em software - CHTs 35 €/h 

Número de horas necessárias em Software - NHs 1 h 

Investimento Inicial em Software - IIs 20000 € 

Custo Anual de Software - CAs 5000 € 

Investimento Inicial na Máquina - IIm 600000 € 

Custo de Manutenção Anual da Máquina - CMm 6000 € 

Número de m² Ocupados pela máquina - Nm²p 25 m²  

Custo médio das ferramentas utilizadas - CMf 2000 € 

Quantidade de Ferramentas utilizadas - Qf 00,5 # 

Tempo de armazenamento médio de Matéria-Prima - TAmp 360 Dias 

Quantidade Armazenada de Peças - QApa 4 # 

Tempo de Armazenamento Médio de Peças - TApa 360 Dias 

Após a inserção e validação dos valores no modelo, chegou-se à conclusão de que a tecnologia de 

produção avançada -FA, é a mais viável a nível económico (ver Figura 92).  

 

Figura 92 -Pop-up com o resultado da comparação entre a compra da peça produzida através de fundição e a produção 
através de FH 

Através da análise da Tabela 22, é possível observar que os valores entre a compra da peça e a 

produção através de FH são muito díspares, à semelhança da comparação realizada anteriormente 

para a produção recorrendo a FA.  
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Tabela 22 -Resultados Obtidos considerando peças em armazém considerando a compra da peça e FH 

Custos 

Tecnologia Clássica de 
Produção: 

Tecnologia Avançada de 
Produção: 

Compra da Peça - Fundição 
/ Compra da Peça - Casting 

Fabrico Híbrido / Hybrid 
Manufacturing 

Selective Laser Melting - SLM 

Custos de Mão de Obra: 0,00 € /peça 227,40 € /peça 

Custo dos Equipamentos 666,60 € /peça 82 245,25 € /peça 

Custo de Produção: 0,00 € /peça 13 057,51 € /peça 

Custo de Paragem de Produção: 466 560 000,00 € /peça 0,00 € /peça 

Custos Logísticos: 752,75 € /peça 2 126,31 € /peça 

Custo de Tratamento de Desperdícios: 0,00 € /peça 14,44 € /peça 

Total 466 561 419,35 € /peça 97 670,92 € /peça 

Considerando os valores obtidos e a conclusão obtida na comparação anterior, não foi realizada Análise 

de Economias de Escala, uma vez que é esperado que esta seja inconclusiva.  

Após a obtenção dos dados apresentados anteriormente, o modelo de cálculo foi utilizado novamente 

com o objetivo de considerar a realidade da empresa no custo relativo à paragem de produção. No 

cálculo dos valores para a compra da peça, produzida por fundição, considerou-se agora o tempo de 

paragem de produção (TEP) referente à utilização da peça disponível em armazém de 1h. No cálculo 

referente ao custo de armazém para a produção através de FH, foi utilizado o valor 0. 

Após a aplicação do modelo de cálculo, considerando os valores anteriores, o resultado obtido 

encontra-se apresentado na Tabela 23. Onde é possível observar que nestas condições a tecnologia 

de produção avançada é a economicamente mais vantajosa.  

Tabela 23 -Resultados Obtidos considerando peças em armazém considerando a compra da peça e considerando custos de 
armazenamento de peças acabadas 0 para FA 

Custos 

Tecnologia Clássica de 
Produção: 

Tecnologia Avançada de 
Produção: 

Compra da Peça - 
Fundição / Compra da 

Peça - Casting 

Fabrico Híbrido / Hybrid 
Manufacturing 

Selective Laser Melting - SLM 

Custos de Mão de Obra: 0,00 € /peça 227,40 € /peça 

Custo dos Equipamentos 666,60 € /peça 82 245,25 € /peça 

Custo de Produção: 0,00 € /peça 13 057,51 € /peça 

Custo de Paragem de Produção: 108 000,00 € /peça 0,00 € /peça 

Custos Logísticos: 752,75 € /peça 2 126,31 € /peça 

Custo de Tratamento de Desperdícios: 0,00 € /peça 14,44 € /peça 

Total 109 419,35 € /peça 97 670,92 € /peça 

Após a obtenção destes dados, foi realizada uma Análise de Economias de Escala considerando a 

variação do número de peças anuais (NPA) entre 1 e 100 unidades. Os resultados encontram-se na 

Figura 93. 
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Figura 93 - Análise de Economias de Escala Considerando tempo de paragem de produção de 1h para 

tecnologia clássica (Compra de peça produzida através de fundição) e número de peças armazenadas 0, 

considerando tecnologia avançada de produção (FH) 

Através da análise Figura 93 é possível observar que o custo da peça utilizando a tecnologia avançada 

de produção apenas é superior até à quantidade de 3 peças anuais, valor a partir do qual a tecnologia 

avançada de produção se torna bastante mais económica. À semelhança da comparação anterior, é 

importante referir a possibilidade de utilização da tecnologia de produção híbrida para diversas peças. 

Pelo que esta análise é válida para outras peças compradas através de fundição cujo material seja 

titânio e o peso, seja sensivelmente o mesmo da peça apresentada.  

5.2.3 Seleção da tecnologia de produção 

No decorrer deste subcapítulo foram analisadas três possibilidade de produção da peça apresentada 

na Figura 87. No decorrer do mesmo, foi tido em consideração que o tempo de paragem da produção, 

por forma a caracterizar a realidade da empresa, deveria ser 1 hora ao invés do tempo completo de 

produção da peça, uma vez que a peça se encontra em armazém. No entanto, considerando a 

validação do modelo, a empresa X apresentou como justificação para a inserção de um método de 

produção de peças metálicas no seu parque industrial a eliminação de stock através da utilização de 

tecnologias avançadas de produção. No sentido de caracterizar esta vontade por parte da empresa, o 

custo de armazém de peças acabadas, nas tecnologias avançadas, foi definido como 0.  

A Tabela 24 apresenta o custo da peça para as três alternativas analisadas, onde se conclui que a 

Compra da Peça – Fundição é a alternativa mais económica. No entanto, considerando as análises de 

sensibilidade realizadas e os tempos de Paragem de Produção e Logísticos, as tenologias avançadas 

de produção devem ser consideradas. As tecnologias de produção avançadas apresentam a 

possibilidade de produção de múltiplas peças, o que permite a diminuição de custos de armazenamento 
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de peças acabadas, para outras peças. Sendo assim, espera-se que seja mais vantajoso 

economicamente o investimento na tecnologia avançada de produção.  

Tabela 24 - Dados obtidos para cada uma das tecnologias analisadas para a empresa X 

5.3 Conclusões do Capítulo 

As tecnologias avançadas de produção para a produção de peças de substituição apresentam-se como 

sendo alternativas às tecnologias atualmente utilizadas.  

A utilização do modelo de comparação e da folha de cálculo de aplicação do mesmo permitiu ao longo 

deste capítulo comparar as diferentes tecnologias de produção de peças metálicas utilizadas pelas 

empresas X e Y.  

Através da cooperação com a EWF, foi possível obter os dados para as diferentes empresas referentes 

às diversas tecnologias de produção, de forma a que estes caracterizem a realidade das empresas. No 

decorrer da recolha de dados necessários para aplicação da ferramenta, foi possível concluir que 

empresas X e Y apresentam perceções distintas acerca da construção dos custos e dos dados 

disponíveis sobre a produção de peças metálicas. Sendo que a disponibilidade de valores indiretamente 

relacionados com o seu negócio core, se apresentou como um trabalho de introspeção e estruturação 

por parte das mesmas. No entanto, este é um exercício que deverá ser realizado aquando da 

ponderação de substituição de tecnologias clássicas por tecnologias avançadas.  

Através da utilização dos dados fornecidos pelas empresas, foi possível concluir que a tecnologia de 

FA se apresenta como sendo a economicamente mais vantajosa, em relação à empresa Y, e a 

tecnologia de FH a mais económica para a empresa X. Deverá no entanto ser considerado, no caso da 

empresa Y, a impossibilidade de utilização de FA, devido ao acabamento e exatidão dimensional. 

Sendo assim, a tecnologia considerada mais vantajosa para a empresa Y é a tecnologia de FH.  

Considerando os dados fornecidos pelas empresas, foi realizada uma Análise de Economias de Escala 

a cada uma das comparações, fazendo variar o número de peças necessárias anualmente (NPA). 

Através da Análise de Economias de Escala, foi possível concluir que uma variação do número de 

peças necessário anualmente provoca a variação da tecnologia economicamente mais viável.  

Aquando da tomada de decisão da tecnologia de produção a utilizar deverá ser tido em consideração 

o número de peças anuais necessárias (NPA), mas também qual o impacto da implementação de uma 

nova tecnologia de produção na empresa.  

Tecnologia de produção Custo de Produção 

Compra de Peça - Fundição 109 419,35 € /peça 

FA 137 143,28 € /peça 

FH 97 670,92 € /peça 
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6. Conclusões e Recomendações Futuras 

O conceito de Indústria 4.0 tem vindo a ser cada vez mais afamado. A procura constante por interligar 

todos os pontos de uma empresa, inserindo mais automação, mais partilha de informação e maior 

globalização nos negócios.  

As tecnologias de FA, apesar de a sua criação não ser recente, só muito recentemente, devido ao 

surgimento da 4ªrevolução industrial, indústria 4.0, têm vindo a ser estudadas ao pormenor. Através da 

utilização de FA, as empresas podem aumentar o seu nível de automação, globalização e partilha de 

informação, sendo ainda possível tirar mais valia da redução de matéria-prima necessária, redução de 

lead-times e otimização do nível de serviço. As peças de substituição apresentam elevada variabilidade, 

criticidade de lead-times e necessidade de elevado nível de serviço, sendo assim, a utilização de FA 

apresenta-se como uma alternativa viável para preencher estes requisitos. 

As empresas X e Y procuram alcançar para o seu ramo das peças de substituição podem, assim, estar 

mais próximos através da utilização de FA. No entanto, esta possibilidade deve ser estudada ao 

pormenor, por forma a que a mudança de tecnologias clássicas para emergentes, apresente um 

investimento com impacto positivo no dia-a-dia da empresa. 

Diversos estudos foram realizados com o objetivo de comparar as duas tecnologias de produção. No 

entanto, devido ao pouco aprofundamento dos mesmos, é necessária uma análise mais exaustiva por 

forma a realizar esta comparação de tecnologias. Por forma a colmatar a falta de exaustividade 

apresentada pelos trabalhos anteriores, esta dissertação surgiu com o objetivo de desenvolver um 

modelo que permita a comparação do custo de produção de peças através de diferentes tecnologias 

de produção clássicas e avançadas, de forma exaustiva e que abranja todos os custos envolvidos no 

investimento de novas tecnologias e no ciclo de produção do produto. 

Ao longo do desenvolvimento do modelo e da ferramenta em Excel a interação entre as empresas X e 

Y foi muito importante para que os mesmos fossem adaptados e alinhados às necessidades das 

empresas para a implementação de novas tecnologias. Após a aplicação dos dados fornecidos pelas 

empresas X e Y, foi possível concluir quais as tecnologias de produção mais apropriadas para as peças 

analisadas. Considerando a empresa X, a tecnologia economicamente mais viável é FH. Considerando 

a empresa Y a tecnologia economicamente mais viável é a tecnologia de FA, no entanto, foi referido 

pela empresa a impossibilidade de utilização de FA, devido ao acabamento e á pouca exatidão 

dimensional obtida pela tecnologia, pelo que a tecnologia mais viável é a de FH. Através da realização 

da Análise de Economias de Escala, foi possível concluir também o impacto do aumento do NPA. 

Sendo assim, foi possível concluir que o NPA poderá ter um impacto significativo na tecnologia a utilizar.  

Como recomendações para o futuro, é sugerida a extensão do modelo de cálculo onde sejam 

contabilizadas as peças totais necessárias anualmente, e que possam ser produzidas recorrendo à 

tecnologia de FA ou FH em avaliação. Este ficheiro deverá permitir a inserção de dados referentes a 

diferentes peças num só modelo de cálculo, permitindo assim uma comparação entre tecnologias 

completa e mais aproximada da realidade empresarial.  
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8. Anexos 

8.1 Anexo 1 
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8.2 Anexo 2 

Manual de Instruções 

1) Iniciar o Ficheiro  

Por forma a dar início à comparação entre tecnologias, ao abrir o ficheiro o utilizador deverá autorizar 

a utilização de macros. Em seguida deverá clicar no botão presente na página Início, com o nome 

“Iniciar Avaliação”, ver Figura A- 1.  

 

Figura A- 1 - Iniciar a Avaliação 

2) Tecnologia e dados gerais  

Ao dar início à avaliação será desencadeado um formulário de preenchimento (Figura A- 2) o qual deve 

ser preenchido de acordo com cada um dos pontos, na Tabela A- 1. 

 

Figura A- 2- Tecnologia e Finalidade 

Tabela A- 1 - Rúbricas a Preencher no formulário "Tecnologia a Utilizar" 

Tecnologia Clássica 
Classical Technology 

- 
Qual o método de obtenção da peça atualmente? 

Tecnologia Avançada 
Advanced Technology 

- Qual a tecnologia avançada com o qual se pretende produzir 
a peça 

Tecnologia Avançada – Tipo 
Advanced Technology - Type 

- Qual o tipo de tecnologia avançada que pretende utilizar no 
futuro, WAAM ou SLM? 

Material 
Material 

- Qual o material que pretende utilizar para produzir a peça 

Finalidade 
Utility 

- Esta informação deve ser selecionada na combo box, 
devendo ser selecionada qual o motivo de produção da peça 
entre duas alternativas:  

o Produção para utilização própria – produção de peças 
metálicas, para utilização própria, como peças de 
substituição para outras máquinas industriais.  

o Produção para prestação de serviço pós-venda – 
produção das peças metálicas tem como objetivo a 
prestação de serviço pós-venda ao cliente. 

Número de Peças Necessárias Anualmente 
Necessary Number of Parts (Anually) 

NPA 
(#) 

Considerando a peça em avaliação, qual a necessidade 
anual das mesmas? 



  
 

A-3 
 

Após a submissão destes dados, será despoletado de forma automática o formulário correspondente à 

submissão de dados relativos à finalidade de utilização das peças e dados gerais sobre a empresa.  

a) Se Finalidade – Utilização Própria 

i) Informações 

 

Figura A- 3– Formulário “Dados gerais - Utilização Própria" Página "Informações" 

Tabela A- 2 – Rúbricas a preencher no formulário "Dados gerais – Utilização Própria " Página “Informações" 

Custo de Paragem de 
Produção por hora 
Stop Production Cost per hour 

Indique se tem conhecimento sobre o custo de Paragem de Produção por hora.  
Se conhecido – ver (1) 
Se desconhecido – ver (2) 

Custo do Espaço por m2 

Space Cost per m2 

Indique se sabe o custo por m2 do espaço de produção 
Se conhecido -ver na página nº 5 (1) 
Se desconhecido – ver na página nº 5 (2) 

(1) Custo de Paragem de Produção por hora – Valor Conhecido/ Known Value 

Caso a empresa tenha conhecimento sobre qual o custo que implica a sua paragem 

devido à falta da peça em análise, deverá ser indicado no presente formulário no 

separador “Produção”.  

(2) Custo de Paragem de Produção por hora – Valor Desconhecido/ Unknown Value 

Caso a empresa não tenha conhecimento sobre o custo de paragem de produção por 

hora, este será inserido tendo como base de cálculo a margem de lucro do produto 

core de produção da empresa e a produção média horária. Ao cálculo da margem de 

lucro será realizado pelo modelo, e os dados deverão ser inseridos no seguinte 

formulário despoletado de forma automática quando a opção “Valor Desconhecido/ 

Unknown Value” é selecionada.   

Considerando o produto core da empresa, e a paragem provocada por falta da peça a 

analisar, a empresa deverá fornecer os seguintes dados. 
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Figura A- 4 – Formulário “Paragem de Produção" 

Tabela A- 3 - Rúbricas a preencher no formulário "Paragem de Produção" 

Custo de Produção Unitário 
Unitary Production Cost 

CPu 
(€/unidade) 

Custo de produção por unidade de produto. 

Produção Por Hora 
Production per Hour 

PMh 
(unidades/hora) 

Número de unidades produzidas por hora.  

Preço de Venda unitário 
Sell Price Per unit 

PV 
(€/unidade) 

Qual o preço de venda de cada unidade de produto.  

ii) Produção 

 

Figura A- 5– Formulário “Dados gerais - Utilização Própria" Página "Produção" 

Tabela A- 4 - Rúbricas a preencher no formulário "Dados gerais – Utilização Própria " Página “Produção" 

Custo de Paragem 
de Produção 
Production Stop 
Costs 

CPP 
(€/h) 

Como referido na página nº 3 no ponto i) este valor deve ser inserido, a empresa 
tenha conhecimento do valor provocado pela paragem ocorrida devido à falta 
da página em análise. Caso contrário o valor será inserido de forma automática 

após o preenchimento do formulário representado na Figura A- 4. 

Custo do Espaço  
Space Cost 

Ce 
(€/m2) 

Ver na página nº 6 no ponto 0. 

Custo da Energia 
Energy Cost 

CE 
(€/Kw) 

Ver na página nº 6 no ponto 0. 

iii) Logística  - Ver na página nº 6 no ponto b)iii) Logística. 

b) Se Finalidade – Prestação de Serviço Pós-Venda 

i) Informações 
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Figura A- 6 – Formulário “Dados gerais – Prestação de serviço pós-venda" página "Informações" 

Tabela A- 5 - Rúbricas a preencher no formulário "Dados gerais – Prestação de serviço pós-venda" Página 

“Informações" 

Custo do Espaço por m2 

Space Cost per m2 
- Indique se sabe o custo por m2 do espaço de produção 

Se conhecido -ver abaixo (1) abaixo 
Se desconhecido – ver abaixo (2) 

Tempo de Espera 
Aceitável 
Acceptable Waitting Time 

TEa 
(h) 

Considerando que a empresa está a fornecer um serviço pós-venda, no 
contrato da aquisição, é especificado qual o tempo de espera que o cliente 
admite como aceitável, sendo que este valor não deve ser ultrapassado, 
sendo que o a ultrapassagem deste tempo deve ser penalizada com o 
pagamento de um valor de multa ao cliente. 

Multa em caso de Atraso  
Late Delivery Penalty 

Mca 
(€ ou 
€/h) 

Caso o tempo de fornecimento de peças de substituição seja ultrapassado, 
indique qual o valor contratualizado a pagar ao cliente. Este valor pode ser 
indicado em € ou em €/h de atraso.  

(1) Custo do Espaço por m2 – Valor Conhecido/ Known Value 

Caso a empresa tenha conhecimento sobre qual o custo do espaço por m2 este deverá 

inserido no separador produção (ver na página nº 6 no ponto 0 ) 

(2) Custo do Espaço por m2 – Valor Desconhecido/ Unknown Value 

Caso a empresa não tenha conhecimento sobre qual o custo do espaço por m2 este será 

calculado tendo como base o espaço total e o custo do mesmo, por forma a obter um valor 

por m2 estes dados deverão ser inseridos num formulário despoletado automaticamente 

quando a opção “Valor Desconhecido/ Unknown Value” é selecionada (Figura A- 7) 

 

Figura A- 7- Formulário “Custo do Espaço” 

Tabela A- 6- Rúbricas a preencher no formulário “Custo do Espaço” 

Custo do Espaço Anual  
Anual Costo f Space 

CEA 
(€) 

Considerando o espaço total do espaço, indique qual o valor total pago pelo 
mesmo  

Área Total do Espaço 
Total space 

Nm2 
(m2) 

Indique qual o número de m2 do espaço 
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ii) Produção 

 

Figura A- 8– Formulário “Dados gerais – Prestação de Serviço Pós-Venda" Página "Produção" 

Tabela A- 7 - Rúbricas a preencher no formulário "Dados gerais – Utilização Própria " Página “Produção" 

Custo do Espaço 
Space cost 

Ce 
(€/m2) 

Conforme referido na página nº 5 (1) acima este valor deverá ser inserido caso o 
valor seja conhecido, caso contrário, o mesmo aparecerá preenchido após a 

submissão do formulário apresentado na Figura A- 7 

Custo da Energia 
Energy cost 

CE 
(€/Kw) 

Este é o custo que se encontra estipulado com a comercializadora energética que 
a empresa paga por KW. 

iii) Logística 

 

Figura A- 9 - Formulário “Dados gerais – Prestação de Serviço Pós-Venda" Página "logística" 

Tabela A- 8 - Rúbricas a preencher no formulário "Dados gerais – Utilização Própria " Página “Logística" 

Tempo de Espera até 
Transporte 
Waiting time until transportation 

TET 
(h) 

Após a produção de uma peça estar concluída, quanto tempo, 
em horas deverá ficar armazenada até que seja transportada, 
tratando-se de um tempo de armazenagem até transporte. 

Tempo de transporte 
Time of trasnportation 

TT 
(h) 

Este é um tempo que procura especificar quanto tempo de 
transporte é considerado para determinada pesa, até que esta 
seja entregue ao cliente.  

Quantidade Transportada 
Transported Quantity 

Qt 
(#) 

Quantas peças são transportadas por carregamento para 
determinado local, com o objetivo de satisfazer a procura.  

Custo de transporte 
Transportation Cost 

R 
(€/unidade 
ou €/kg) 

Este custo poderá ser de dois tipos, podendo tratar-se de uma 
taxa de transporte, ou seja, uma percentagem por preço da peça, 
ou um custo fixo por unidade ou kg.  

Taxa de Posse de Stock Anual 
Stock Possession Cost 

TPsa 
(%) 

Esta é uma taxa com um significado logístico de extrema 
importância, procurando definir um custo de posse de uma peça 
concluída. Deverá ser fornecido em percentagem anual. 
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Após a submissão dos dados referidos ao longo do ponto 2) a folha “Dados_Gerais” foi preenchida. Em 

seguida os dados preenchidos na mesma, devem ser validados, sendo que essa validação deve ser 

carregada, através o botão presente no cimo da página com o texto” Validar Dados Carregados”.  

 

Figura A- 10- Botão Validar Dados Gerais 

A validação dos dados deverá desencadear um formulário para preenchimento dos dados referentes à 

tecnologia clássica de produção 

3) Tecnologia Clássica de Produção 

a) Produção Subtrativa 

i) Peça a Produzir - Neste Separador deverão ser indicadas algumas informações sobre a 

peça a produzir.  

 

Figura A- 11- Formulário “Produção Subtrativa (PS)" Página "Peça a Produzir 

Tabela A- 9- Rúbricas a preencher no formulário “Produção Subtrativa (PS)" Página "Peça a Produzir" 

Peso da Peça Final 
Part Weight 

PP 
(Kg) 

Deverá indicar qual o peso da peça a produzir. Este valor deve ser 
indicado, considerando a tecnologia de produção a ser utilizada. 

Preço da Matéria-Prima 
Raw Material Cost 

CMP 
(€/kg) 

Deverá ser indicado qual o custo da matéria-prima, a utilizar para 
produção da peça. 

Quantidade de Matéria-
Prima Necessária 
Raw Material Required 

Qmp 
(Kg) 

Considerando a peça a produzir, qual o peso de matéria-prima 
necessária para produção.  

Custo Unitário da Peça 
Original 
Original Part Unitary Cost 

CUpa 
(€/peça 
ou €/kg) 

Qual o custo da peça original, considerado pela empresa, este valor 
pode ser fornecido em €/peça ou em €/Kg.  
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ii) Produção - Neste separador deverão ser indicadas informações sobre a produção da peça, 

através da tecnologia considerada.  

 

Figura A- 12- Formulário “Produção Subtrativa (PS)" Página “Produção" 

Tabela A- 10- Rúbricas a preencher no formulário “Produção Subtrativa (PS)" Página “Produção" 

Tempo de Espera até Produção 
Waiting Time Until Production 

TEP 
(h) 

Desde o momento em que se toma conhecimento da 
necessidade da peça, até ao momento em que se inicia o set-up 
ou o pré-processamento para produção da peça. 

Tempo de Set-up 
Set-up time 

TSETup 
(h) 

Quanto tempo demora o set-up da produção, desde que chega a 
encomenda até ao momento de início da produção. 

Custo de set-up de produção 
Set-up cost 

CSETup 
(€) 

Qual o custo de começar a produzir uma nova peça, calibração 
de máquinas, preparação do espaço ou outro tipo de set-up 
considerado. 

Número de horas de pré-
processamento 
Number of hours on the pre-processing 

NHPpre 
(h) 

Quantas horas demora o pré-processamento da matéria-prima 
realizado na fábrica, caso seja necessário. 

Custo de pré-processamento 
Pre-processing cost 

CPpre 
(€) 

Caso seja necessário algum tipo de pré-processamento, qual é o 
custo considerado para o mesmo. 

Tempo de Processamento em Máquina 
Processing Time in the machinne 

NHm 
(h) 

Quantas horas demora a produção da peça, não considerando o 
pré-processamento e pós-processamento. 

Consumo Energético da Máquina 
Energetic Consumption of the machinne 

CEm 
(kw/h) 

Qual é o consumo energético esperado pela máquina necessária 
para a produção da peça, este valor deverá ser indicado, em 
KWh.  

Número de horas de pós-
processamento 
Number of hours on the post-processing 

NHPpos 
(h) 

Quantas horas demora o pós-processamento da peça final. 
Apenas devem ser considerados tratamentos sem variação do 
peso da peça final (p.e. endurecimentos), ou no caso de 
produção aditiva com subtração realizada por uma empresa 
prestadora de serviços o tempo total desde envio até receção da 
peça deverá ser alocado a esta rúbrica. 

Custo de Pós-processamento 
Post Processing Cost 

CPpos 
(€ ou 
€/Kg) 

Qual o custo considerado necessário para a realização de pós-
processamento da peça final. Apenas devem ser considerados 
tratamentos sem variação do peso da peça final (p.e. 
endurecimentos), ou no caso de produção aditiva com subtração 
realizada por uma empresa prestadora de serviços o custo da 
subtração deverá ser alocado a esta rúbrica. As unidades deste 
custo poderão ser inseridas em € (isto é, por peça) ou em €/kg. 

Custo de Tratamento de Desperdícios 
Cost of Waste Treatment 

CTD 
(€/kg) 

Nas tecnologias de produção, existem sempre desperdícios 
associados, sendo que estes devem ser tratados de forma 
ambientalmente e socialmente responsável, qual é o custo 
esperado do tratamento necessário de desperdícios, em €/kg. 
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iii) Mão de Obra - Neste separador devem ser inseridos os dados relativos à mão-de-obra 

referente à peça a ser produzida.  

 

Figura A- 13- Formulário “Produção Subtrativa (PS)" Página “Mão-de-Obra" 

Tabela A- 11- Rúbricas a preencher no formulário “Produção Subtrativa (PS)" Página “Mão-de-Obra" 

Nível de Automação da Máquina 
Automation level of the Machinne 

TMu  
(Homem/Máquina) 
(Men/Machine) 

Neste campo deve ser indicado o número de funcionários 
necessários por máquina para a produção. Caso o valor seja 
inferior a um, deve ser indicado o valor decimal. 

Custo por hora de Trabalhador 
na máquina 
Hour Cost per Machine Worker 

CHTm 
(€/h) 

Qual o valor hora médio, dos funcionários que se encontram na 
fabricação e que são necessários para produção da peça final. 

Custo por hora de trabalhador 
em software 
Hour cost per software worker 

CHTs 
(€/h) 

Qual o valor hora médio, dos funcionários que se encontram a 
trabalhar no desenho/redesenho da peça a ser produzida. 

Número de horas em software 
Necessary number of hours in 
software 

NHs 
(h) 

Quantas horas são necessárias em software para 
desenhar/redesenhar a peça final a produzir- 

 

iv) Equipamentos - Neste separador devem ser indicados dados sobre os equipamentos 

necessários à produção da peça final.  
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Figura A- 14- Formulário “Produção Subtrativa (PS)" Página “Equipamentos" 

Tabela A- 12- Rúbricas a preencher no formulário “Produção Subtrativa (PS)" Página “Equipamentos " 

Investimento Inicial em Software 
Initial investment in Software 

IIs 
(€) 

Considerando o software ou os softwares 
necessários para a produção, qual o valor investido 
pela empresa para a compra do mesmo. 

Custo Anual de Software 
Anual Software Cost 

CAs 
(€) 

Neste ponto deve ser indicado qual o valor anual 
para manutenção, acordado com o fornecedor de 
software ou softwares utilizados para a produção da 
peça. 

Investimento Inicial na máquina 
Machine Investment 

IIm 
(€) 

Qual é o valor de investimento necessário na compra 
da máquina. 

Custo de Manutenção Anual da 
Máquina 
Anual Maintenance Cost of the 
machinne 

CMm 
(€) 

Qual é o valor acordado com o fornecedor ou 
prestador de serviços de manutenção necessária na 
máquina de produção.  

Número de m2 ocupados pela máquina 
Number of m2 occupied by the machine 

Nm2p 
(m2) 

Neste campo deverá ser indicado qual a área 
ocupada pela máquina utilizada para produção da 
peça. 

Custo Médio de Ferramentas utilizadas 
em PS 
Average Cost of the tools used in SM 

CMf 
(€/ferramenta) 
(€/tool) 

Para a produção de uma peça, através da tecnologia 
de produção subtrativa, uma estimativa de qual o 
valor médio unitário das ferramentas utilizadas para 
produção da peça. 

Número de Ferramentas utilizadas em 
PS 
Number of tools used in SM 

NFsm 
(#) 

Quantas ferramentas foram utilizadas para a 
produção da peça final. 

v) Logística - No separador referente aos dados logísticos devem ser indicados os dados 

correspondentes à logística solicitados no formulário.  
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Figura A- 15- Formulário “Produção Subtrativa (PS)" Página “Logística" 

Tabela A- 13- Rúbricas a preencher no formulário “Produção Subtrativa (PS)" Página “Logística" 

Tempo de Armazenamento 
médio de matéria-prima 
Raw material storage time 

TAmp 
(dias) 
(days) 

Neste campo deverá ser indicado em média quanto tempo se encontra 
a matéria-prima armazenada, este valor deverá ser indicado em dias.  

Quantidade de Peças 
Armazenadas 
Quantity of Parts Stored 

Qspa 
(#) 

Qual a quantidade de peças finais, do modelo para o qual está a ser 
realizado o cálculo do custo, armazenadas. 

Tempo de Armazenagem 
médio de Peças Acabadas 
Final part storage time 

Tapa 
(dias) 
(days) 

Qual o número de dias, em média que as peças finais se encontram 
armazenadas, antes de utilização ou de serem enviadas para o cliente 
final.  

b) Fundição 

i) Peça a Produzir - Ver na página nº 7 no ponto a)i).  

ii) Informações 

 

Figura A- 16- Formulário “Fundição" Página “Informações" 
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Tabela A- 14 – Preenchimento da Rúbrica no Formulário “Fundição" Página “Informações" 

Molde em armazém 
Mold is in the warehouse 

Caso o molde utilizado para produzir a peça final se encontre em armazém selecionar 
a opção “Existe / Exist”, caso contrário selecionar a opção “Não existe/ Does not exist” 

(1) Exist – Caso o molde exista em armazém não são necessárias informações adicionais 

às questionadas no separador “equipamentos”. 

(2) Não Existe – Caso o molde não exista em armazém são necessárias informações 

sobre a produção do mesmo, pelo que, a seleção desta opção, despoleta um formulário 

(figura Figura A- 17). 

 

Figura A- 17 – Formulário “Molde” 

Tabela A- 15 – Preenchimento da Rúbrica no formulário “Molde” 

Tempo de Produção do Molde 
Production time of the mold 

Tpmo 
(Dias) 
(Days) 

Quanto tempo demora desde a realização da encomenda do 
molde, até ao momento de chegada do mesmo à fábrica. 

iii) Produção - Ver na página nº 8 o ponto a)ii). 

iv) Mão de Obra - Ver na página nº 9 o ponto a)iii). 

v) Equipamentos - Neste separador as rúbricas são na sua maioria as rúbricas já indicadas 

na página nº 9 no ponto a)iv). Excetuando os dados relativos aos moldes para produção 

recorrendo a fundição e os custos referentes às ferramentas utilizadas na produção 

subtrativa. 

 

Figura A- 18- Formulário “Fundição" Página “Equipamentos" 
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Tabela A- 16- Preenchimento da Rúbrica no Formulário “Fundição" Página “Equipamentos" 

Custo do molde 
Mold cost 

Cmold 
(€) 

Qual o valor investido pela empresa para a aquisição 
do molde, correspondente à peça a ser produzida. 

Número de utilização possíveis com o molde 
Number of productions with the mold 

Npmo 
(#) 

Quantas produções tem o molde capacidade para 
realizar, antes de ficar danificado. 

 

vi) Logística - Em semelhança com o ponto anterior, o separador logística também apresenta 

na sua maioria rúbricas semelhantes à produção através de subtração indicadas na na 

página nº 10 no ponto a)v). Existem, no entanto, dados logísticos específicos relativos à 

produção através de fundição, recorrendo a moldes, os quais são explicitados na Tabela 

A- 17.  

 

Figura A- 19 - Formulário “Fundição" Página “Logística" 

Tabela A- 17- Preenchimento da Rúbrica no Formulário “Fundição" Página “Logística" 

Tempo de Armazenamento Médio dos Moldes 
Mold storage Time 

TAmo 
(Dias) 
(Days) 

Em média quanto tempo se encontra o molde para a peça 
indicada, armazenado, durante o seu período de vida útil.  

Quantidade de moldes iguais armazenados 
Quantity of identic molds stored 

Qmo 
(#) 

Para a produção da peça metálica para a qual está a ser 
realizado o estudo, qual é a quantidade de moldes em 
armazém. 

 

c) Compra de Peça - Produzida através de produção subtrativa 

i) Peça  
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Figura A- 20- Formulário “Compra da Peça – Produção Subtrativa" Página “Peça" 

Tabela A- 18- Preenchimento da Rúbrica no Formulário “Compra da Peça – Produção Subtrativa" Página “Peça" 

Peso da Peça Final 
Part Weight 

PP 
(Kg) 

Ver na página nº 7 na Tabela A- 9 do ponto a)i). 

Custo Unitário da Peça 
Original  
Original Part Unitary cost 

CUpa 
(€ ou 
€/Kg) 

Ver na página nº 7 na Tabela A- 9 do ponto a)i). 

Tempo até entrega da 
Peça 
Time until part delivery 

TEtP 
(dias) 
(days) 

Desde o momento em que é colocada a encomenda da peça até ao momento 
da entrega da mesma por parte do fornecedor, quantos dias são necessários. 

Produção em software 
Software Production 

- Neste ponto deve ser indicado como é realizado o design CAD, referente à 
peça final, uma vez que esta tarefa poderá ser alocada ao custo da peça final, 
poderá ser realizado internamente pela empresa ou até encomendado a um 
prestador de serviços de forma independente à encomenda da peça final.  

(1) Produção Interna – Em caso de produção interna do design de CAD, a empresa 

necessita de investir e manter o software necessário, bem como pagar a mão de obra 

necessária a essa tarefa. 

 

Figura A- 21 - Formulário “Custo de Software – Compra da Peça" 

Tabela A- 19 – Rúbricas a Preencher no Formulário “Custo de Software – Compra da Peça" 

Custo por hora de trabalhador em software 
Hour cost per software worker 

CHTs 
(€/h) 

Ver na página nº 9 na Tabela A- 11do ponto a)iii), linha 3 

Número de horas em software 
Necessary number of hours in software 

NHs 
(h) 

Ver na página nº 9 no ponto a)iii), linha 4 da Tabela A- 
11  

Investimento Inicial em Software 
Initial investment in Software 

IIs 
(€) 

Ver na na página nº 9 no ponto a)iv) na Tabela A- 12 

Custo Anual de SoftwareTabela A- 11 

Anual Software Cost 

CAs 
(€) 

Ver na na página nº 9 no ponto a)iv) na Tabela A- 12 
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(2) Produção Externa – Extra ao valor de produção – caso a empresa faça a encomenda 

do design, no entanto o custo deste não se encontre alocado, será despoletado o 

seguinte formulário.  

 

Figura A- 22- Formulário "Valor de Software" 

Tabela A- 20- Preenchimento da Rúbrica Referente a "Valor de Software" 

Custo do trabalho em software 
Software work cost 

CTs 
(€) 

Deverá ser indicado qual o custo do desenho CAD, para obtenção da 
peça final. 

(3) Produção Interna Contabilizado no valor da peça final – neste caso não será necessário 

indicar o custo, uma vez que o mesmo já se encontra no custo da peça final.  

ii) Logística - Ver na página nº 10 o ponto correspondente a)v). 

d) Compra de Peça – Produzida através de fundição 

i) Peça – Os dados referentes à peça a comprar, deverão ser preenchidos de acordo com os 

dados já indicados na página nº 13 no ponto c)i), excetuando os dados referentes ao molde 

os quais se encontram especificado na página nº 10 no ponto b)ii). 

 

Figura 94 – Formulário “Compra da Peça- Fundição” Página “Peça” 

ii) Equipamentos – Os dados relativamente aos equipamentos em caso de compra da peça 

final, centram-se no molde, pelo que podem ser consultados na página nº 12 na Tabela A- 

16, presente no ponto b)v). 

iii) Logística - Ver na página nº 13 o ponto b)vi)  e a Tabela A- 17, uma vez que as rúbricas a 

preencher se encontram especificadas na mesma e na  na página nº 10 o ponto 

correspondente a)v). 

Ao preencher o formulário, correspondente à tecnologia clássica pretendida, os dados serão 

carregados na página de excel, correspondente, em caso de produção na página com o nome 

“Dados_Tecnologia_Classica”, no caso de compra da peça, na página “Dados_Compra_da_Peça”. Em 
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seguida os dados deverão ser validados, há semelhança dos dados gerais, através do botão presente 

no topo da página de excel com o texto “Validar Dados Carregados”.  

 

Figura A- 23- Validar Dados Relativos a Tecnologia Clássica ou a Compra da Peça 

Após a Validação dos dados referentes à tecnologia clássica, será desencadeado um formulário 

referente à tecnologia avançada selecionada anteriormente.  

4) Tecnologia Avançada de Produção 

a) Fabricação Aditiva 

i) Peça a Produzir - Os dados questionados neste separador, relativos  à tecnologia 

avançada de produção, podem ser consultados na página nº 7 no ponto 3)a)i), visto que 

as rúbricas a preencher são as mesmas, excetuando a quantidade de matéria-prima 

necessária que considerando a fabricação aditiva não é solicitada neste separador (ver 

abaixo). 

ii) Informações 

 

Figura A- 24- Formulário "Produção Aditiva" Página "Informações" 

(1) Rendimento da Tecnologia 

(a)  Valor conhecido – caso o valor do rendimento da tecnologia seja conhecido, este 

valor será utilizado para calcular, com basse no peso da peça final, a quantidade 

de matéria-prima necessária e a quantidade de desperdícios produzidos.  



  
 

A-17 
 

 

Figura A- 25- Formulário "Rendimento" 

Tabela A- 21- Preenchimento da Rúbrica "Rendimento" 

Valor do Rendimento 
Efficiency Value 

ŋ 
(%) 

Qual o rendimento de produção da máquina 

(b) Valor Desconhecido – caso o valor do rendimento seja desconhecido, é 

necessário, por forma a saber o custo de produção, ter conhecimento sobre a 

quantidade de matéria-prima necessária e a quantidade de desperdícios 

produzidos durante o processo produtivo da peça, pelo que é despoletado o 

seguinte formulário para inserção dos dados.  

 

Figura A- 26- Formulário "Rendimento de Produção" 

Tabela A- 22 - Preenchimento dos dados do formulário "rendimento de Produção" 

Quantidade de Matéria-Prima Necessária  
Quantity of raw material required 

Qmp 
(Kg) 

Ver na página nº 7, no ponto 3)a)i) na Tabela A- 9 linha 

3. 

Quantidade de desperdícios 
Quantity of waste produced 

Qd 
(Kg) 

Qual a quantidade de desperdícios produzida durante o 
processo produtivo. 

(2) Taxa de deposição da máquina 

(a)  Valor Conhecido – caso o valor da taxa de deposição da máquina seja conhecido, 

este será utilizado para calcular o tempo de produção em máquina, o qual será 

inserido de forma automática no separador “Produção”. 

 

Figura A- 27 - Formulário "Taxa de Deposição da Máquina" 

Tabela A- 23- Preenchimento da Rúbrica "Taxa de Deposição" 

Taxa de Deposição 
Deposition rate 

Td 
(Kg/h) 

Qual é a taxa de deposição da máquina de produção em kg por hora.  



  
 

A-18 
 

(b) Valor Desconhecido – caso o valor correspondente à taxa de deposição seja 

desconhecido, deve ser inserido o número de horas de produção no separador 

“Produção”. 

iii) Produção – Ver na página nº 8 o ponto 3)a)ii).  

iv) Mão de Obra – Ver na página nº 9 o ponto 3)a)iii) 

v) Equipamentos – As rúbricas a preencher no separador “Equipamentos” são semelhantes 

às rúbricas apresentadas para o caso de tecnologia de produção clássica, Produção 

subtrativa, especificado na página nº 9 no ponto 3)a)iv), excetuando o custo de 

ferramentas, uma vez que considerando a produção puramente aditiva, esta não envolve 

o desgaste de ferramentas.  

vi) Logística – Ver na página nº 10 o ponto correspondente 3)a)v).  

b) Fabricação Híbrida 

i) Peça a Produzir – as rúbricas referentes à peça a produzir devem ser preenchidas de 

acordo com o quadro já indicado na página nº 7 no ponto 3)a)i), visto que as rúbricas a 

preencher são as mesmas, excetuando a quantidade de matéria-prima necessária que 

para fabricação híbrida não é solicitada neste separador (ver na página nº 16). 

ii) Informações – Ver na página nº 16 o ponto a)ii), sobre as rúbricas a preencher.  

iii) Produção – Ver na página nº 8 o ponto 3)a)ii). 

iv) Mão de Obra - Ver na página nº 9 o ponto 3)a)iii) 

v) Equipamentos – Ver na página nº 9 no ponto 3)a)iv). 

vi) Logística - Ver na página nº 10 o ponto 3)a)v). 

 

c) Fabricação Aditiva + Produção Subtrativa 

i) Peça a Produzir - as rúbricas referentes à peça a produzir devem ser preenchidas de 

acordo com o quadro já indicado na página nº 7 no ponto 3)a)i), visto que as rúbricas a 

preencher são as mesmas, excetuando a quantidade de matéria-prima necessária que 

para as tecnologias avançadas de produção não é solicitada neste separador (ver na 

página nº 16). 

ii) Informações – considerando o separador “Informações” os dados a preencher podem ser 

consultados na página nº 16, ponto a)ii). Na tecnologia fabricação aditiva + produção 

subtrativa é necessário, saber a quantidade de desperdícios produzidos não só, devido ao 

rendimento inferior a 100% da fase de subtração, como também, os desperdícios 

produzidos na máquina de subtração, que podem ser calculados recorrendo ao peso da 

peça antes de subtração ou fornecendo a quantidade de desperdícios produzida nesta fase 

de produção conforme a Figura A- 28. 
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Figura A- 28- Formulário "Produção Aditiva e Subtrativa (2 Máquinas)" Página "Informações" 

Tabela A- 24-Preenchimento da Rúbrica “Peso da Peça antes de Maquinação” do Formulário “Produção Aditiva e 

Subtrativa” 

Peso da peça antes de maquinação 
Part weight before machinning 

- Deve ser indicado se tem conhecimento sobre o peso da peça 
antes de maquinação. 

(1) Valor Conhecido – Caso saiba o peso da peça antes de subtração 

 

Figura A- 29- Formulário "Peso da Peça antes de PS" 

Tabela A- 25– Preenchimento da Rúbrica no Formulário "Peso da Peça antes de PS" 

Peso da peça antes de PS 
Part weight before SM 

Pps 
(kg) 

Indique qual o peso da peça antes de se iniciar a fase de produção 
subtrativa. 

(2) Valor desconhecido – Caso não se saiba o peso da peça antes de subtração, o valor 

dos desperdícios deve ser indicado diretamente. 

 

Figura A- 30– Formulário “Quantidade de Desperdícios em PS” 

Tabela A- 26- Preenchimento da Rúbrica no Formulário " Quantidade de Desperdícios em PS " 

Quantidade de Desperdícios de PS 
Quantity of waste in SM 

Qdps 
(kg)) 

Qual a quantidade de desperdícios produzida na fase de 
produção subtrativa. 
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iii) Produção Aditiva – Considerando a fase de produção subtrativa as rúbricas a preencher 

neste separador, encontram-se especificadas na página nº 8 no ponto 3)a)ii), excetuando 

o custo de tratamento de desperdícios, o qual considerando a tecnologia fabricação aditiva 

+ produção subtrativa, não se encontra na página do formulário “Produção Aditiva”.  

iv) Produção Subtrativa –Os dados a preencher no separador referente à produção subtrativa 

encontram-se listados na página nº 8 no ponto 3)a)ii), sendo que neste caso deve ser 

considerada a produção subtrativa para preenchimento dos dados.  

v) Mão de Obra – neste ponto devem ser indicados os dados referentes à mão de obra 

necessária para produção da peça, no entanto, os mesmos encontram-se especificados 

para a fase de fabricação aditiva e para a fase de produção subtrativa, os dados 

questionados são os dados já indicados anteriormente na Tabela A- 11- Rúbricas a 

preencher no formulário “Produção Subtrativa (PS)" Página “Mão-de-Obra", presente na 

página nº 9 o ponto 3)a)iii), sendo que no caso da produção em máquina devem ser 

especificados os custos de mão de obra dos funcionários na máquina de FA e na máquina 

de PS.  

vi) Equipamentos – Os custos de equipamentos a serem preenchidos podem ser consultados 

na página nº 18 no ponto b)vi) referente aos dados de equipamentos de fabricação híbrida, 

no entanto, os dados relativos à máquina deverão ser inseridos considerando a máquina 

de fabricação aditiva e a máquina de produção subtrativa.  

vii) Logística – Ver na página nº 10 o ponto 3)a)v). 

Ao preencher o formulário, correspondente à tecnologia avançada pretendida, os dados serão 

carregados na página de excel, correspondente, em caso de produção na página com o nome 

“Dados_Tecnologia_Avançada”. Em seguida os dados deverão ser validados, há semelhança dos 

dados gerais e dos dados relativos à tecnologia clássica, através do botão presente no topo da página 

de excel com o texto “Validar Dados Carregados”.  

 

Figura A- 31- Validar Dados Referentes à tecnologia avançada de produção 

A validação destes dados dará origem a um pop-up onde é apresentada a tecnologia de produção mais 

rentável, Figura A- 32. 

 

Figura A- 32- Pop-up de resultado da Avaliação 



  
 

A-21 
 

Esta ação irá em simultâneo mostrar a página de excel “Resultados”, onde são apresentados os 

resultados relativos a cada um dos custos para análise dos mesmos.  

 

5) Análise de Economias de Escala 

Através da utilização deste ficheiro é também possível realizar uma Análise de Economias de Escala 

ao número de peças necessárias anualmente, onde este valor varia de 0 a 100, por forma a que seja 

possível analisar o impacto dessa avaliação. Para isso é necessário regressar à página “Início” e clicar 

no botão “Análise de Economias de Escala”, esta ação iniciará os testes aos valores de número de 

peças anuais necessárias. Ao terminar o teste a página “Análise de Economias de Escala” estará visível 

onde é possível observar a tabela dos dados obtidos, como também um gráfico com a variação de 

custos em função do número de peças anuais.  

Nota: No final da realização da Análise de Economias de Escala dever-se-á na folha “Dados_Gerais”, 

no valor referente ao número de peças anuais repor o valor real, uma vez que após a realização da 

Análise de Economias de Escala este fica definido como 100.  


