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“Não temer o futuro nem idolatrar o passado. O insucesso é apenas uma 
oportunidade para começar de novo com mais inteligência. O passado só nos serve 

para mostrar nossas falhas e fornecer informações para o progresso futuro. ” 
Henry Ford 
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RESUMO 

Os pallets de madeira são os recursos mais usados no armazenamento de 

ferramentais no setor de prensados, em que são modelados os componentes para a 

indústria automotiva. O uso de pallets de madeira para esse fim ficou ultrapassado no 

decorrer dos anos, e com isso, viu-se a necessidade do desenvolvimento de Racks 

metálicos, em especial em aço carbono e alternativas no projeto de produto. O objetivo 

deste trabalho foi desenvolver um Rack metálico em aço carbono SAE 1020 para o 

armazenamento do conjunto de ferramentais de corte, furação, dobramento. A 

empresa colaboradora é fabricante de componentes automotivos de ônibus, 

caminhões e picapes, está situada no município de Cruzeiro, São Paulo e Sub- Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 4. A metodologia usada na execução 

deste projeto foi a caracterização microestrutural dos materiais (SAE 1020) pelas 

técnicas de metalografia, dureza, modelagem e simulação mecânica, 

desenvolvimento do design do Rack metálico pelo detalhamento técnico em 2D via 

AutoCad® para o protótipo, ora em 3D por meio de modelagem virtual Cliever Lab 

(Pro)® com finalidade de criar o Mock-up. Na gestão da produção e operações foi 

analisado o tempo médio de movimentação das empilhadeiras utilizando o cronometro 

no processo atual logístico no conjunto empilhadeira, ponte rolante, ferramental e 

pallet. O resultado obtido até o momento por meio do desenvolvimento do Rack 

metálico foi à redução do passivo ambiental, maior segurança no armazenamento e 

redução no tempo de movimentação dos ferramentais. Na viabilidade econômica a 

empresa parceira terá uma redução de R$ 1.560.000,00 em um período de 15 anos. 

.  

Palavras-chave: Design de Rack; Design e Seleção de Materiais; Projeto de produto; 

Prototipagem 3D. 
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Abstract 
 
 

Wood pallets are the most commonly used resources in tool storage in the press 

industry, where components are modeled for automotive industry. The use of wooden 

pallets for this purpose has been surpassed over the years, and with this, it has 

become necessary to develop metal racks, especially carbon steel and alternatives in 

product design. The aim of this work was to develop SAE 1020 carbon steel metal rack 

for storing the set of cutting, drilling, and folding tools. The collaborating company is a 

manufacturer of automotive components for buses, trucks and pickup trucks. It is 

located in the municipality of Cruzeiro, São Paulo and Metropolitan Sub-Region of Vale 

do Paraíba and Litoral Norte 4. Methodology used in the execution of this project was 

the microstructural characterization of (SAE 1020) by techniques of metallography, 

hardness, modeling and mechanical simulation, development of metal rack design by 

technical details in 2D via AutoCad® for prototype, or in 3D by means of virtual 

modeling Cliever Lab (Pro) ® to create a Mock-up. In production and operations 

management the average time of handling of forklifts was analyzed using the timer in 

the current logistic process in the forklift, crane, tool and pallet assembly. The result 

obtained so far by means of development of Metal Rack was the reduction of 

environmental liabilities, greater storage safety and reduction in time of tool movement. 

In economic viability the partner company will have a reduction of R $ 1.560.000,00 

over a period of 15 years. 

   

Keywords: Rack Design; Design and Material Selection; Product Design; 3D 

Prototyping. 
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1.  INTRODUÇÃO 

Para qualquer tipo de empresa, a logística exige determinados cuidados com 

relação a seus custos, uma vez que a armazenagem demanda investimentos básicos 

para a operacionalidade industrial. Para Moura (1998) quando se trata dos sistemas 

de armazenagem, os racks se tornam itens muito importantes para compor estas 

estruturas. Pois podem ser adaptados para as mais diversas funções, como caixas-

pallets, pallets e estrados, por exemplo, da mesma forma que adotam subdivisões de 

racks desmontáveis, racks aramados, estantes, porta pallets dentre outros produtos 

que facilitam o transporte, movimentação e armazenagem de produtos.  

Além disso, quando inseridos nos grandes estoques de mercadorias, os racks 

metálicos são essenciais quando se precisa adaptar as plataformas no quesito altura, 

para que dessa maneira esteja de acordo com as questões de trabalho, quando se 

entra no quesito ergonomia.  

Em tempo, a ergonomia baseia-se num estudo do relacionamento entre homem 

e máquina, no ambiente de trabalho, com o objetivo de estabelecer uma segurança e 

uma excelência no relacionamento de ambos, para que desta forma, o trabalhador 

mantendo sua saúde física, garantirá uma eficiência no que diz respeito ao aumento 

da produção e, consequentemente, um aumento na lucratividade da 

empresa. (MOURA, 1998) 

Pode-se dizer que em se tratando de produção industrial os desperdícios que 

podem ocorrer ao longo dos processos são diversos, vão de matéria-prima aos 

recursos financeiros. No entanto pode-se classificar o desperdício de matéria-prima 

como sendo o mais urgente deste setor e também o mais passivo de ser estudado, 

uma vez que impacta diretamente no fluxo fabril e na quantidade do produto acabado.  

A embalagem é um componente fundamental para preservar e armazenar os 

elementos produzidos, sendo essencial para a logística de repartição desses 

elementos fabricados desde o início até a entrega ao seu consumidor final. Para 

Romeiro Filho (2010), o processo de desenvolvimento de uma embalagem não pode 

ser uma ação separada das demais áreas da indústria, mas sim, um desenvolvimento 

em equipe com a conscientização de diversos setores. 
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Para o desenvolvimento de uma embalagem se deve ter a união de diversos 

setores, tais como: coordenação de melhorias, segurança, engenharia de processos, 

engenharia de materiais, logística, entre outros. Segundo Carvalho (2008), para 

desenvolver uma embalagem deve-se comunicar sobre o equilíbrio do elemento e o 

seu estágio de vulnerabilidade, para que se possa determinar a proteção que deve 

ser oferecida pela embalagem. 

No Brasil, a Associação Brasileira de Embalagens (ABRE, 2009) conceitua o 

procedimento de modificação de importações, sucedido depois da Segunda Guerra 

Mundial, como um incentivo expressivo à industrialização do Brasil e assim sendo 

uma elevada demanda por embalagens dos diversos padrões e materiais ao longo da 

produção. Este significativo aumento na consumação desencadeia uma elevação na 

demanda, em que as diversas áreas produtivas passam a amplificar a sua fabricação, 

usando elevadas proporções de matérias-primas e elementos de distintos tipos e 

formato, sendo prescindível a produção e, por decorrência, uma elevação no consumo 

de embalagens.  

Percebe-se então uma subsequência das tarefas nos procedimentos. Na 

produção, com a estocagem de ferramentais constituídos de elementos especiais em 

aço, provê uma falta de segurança pelo fato de os pallets serem desenvolvidos 

atualmente em madeiras, gerando um passivo ambiental, além de componentes que 

se agregam a embalagens, como papelão, plástico, papel, entre diversos outros que 

podem agredir o ambiente de curto a longo prazo. 

Na logística, condições indispensáveis na proteção dos ferramentais, para 

estocagem ou em processo setup, também torna necessário o uso de pallets com a 

finalidade de tornar o tempo de vida do ferramental mais duradouro, melhorar a 

qualidade do produto final, além de evitar acidentes de trânsito no manuseio desses 

ferramentais de cliente e fornecedor.  Mestriner (2002) define embalagens das 

seguintes formas: 

 

 A embalagem é um meio e não um fim, ela não é um produto final, mas 

sim um componente; 
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 A embalagem na maioria das vezes é um produto industrial que passa 

pelo processo igual a qualquer outro produto, em que são especificados 

os dimensionais, as leis e os regulamentos que devem ser seguidos; 

 A embalagem deve ser associada ao produto que será transportado, 

para que os mesmos estejam com as mesmas características e possam 

ser caracterizados como um produto só; 

 O custo da embalagem deve ser associado ao produto final, como forma 

econômica de obter lucro, tornando um fator primordial no 

desenvolvimento de produto; 

 A embalagem um dia se tornará lixo, desta forma a produção tem que 

se tornar sustentável, de forma a não agredir a natureza; 

 A embalagem é específica do produto a ser armazenado e transportado, 

tendo as mesmas informações para facilitar a comunicação e o 

entendimento do consumidor; 

 A embalagem está associada ao marketing, com a finalidade de tornar 

o produto mais competitivo, com o objetivo de vender de forma 

inovadora. 

  

Nesta conjuntura, inserida linha de pesquisa: Projeto de Produto do Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu em Design, Tecnologia e Inovação, Mestrado 

Profissional do Centro Universitário Teresa D’Ávila, o atual projeto visa desenvolver 

um Rack industrial em aço SAE 1020 para o armazenamento do conjunto de 

ferramentais de corte, furação e dobramento em uma indústria do setor metalúrgico 

de componente situada no Vale do Paraíba.  

Visou-se a notória redução e segurança na movimentação de ferramentais e 

uma melhoria no tempo de setup, extinguindo os resíduos de madeira, tornando a 

empresa cada vez mais sustentável. Procurou-se também padronizar o modo de 

estocagem de ferramentais com o objetivo de expandir este projeto para as demais 

áreas e futuramente para as empresas internacionais, englobando: ferramentais de 

corte, furação e modelagem, a gerar uma maximização de resultados e, a curto prazo, 

uma redução nos custos de transporte e movimentação dos ferramentais. O 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL  
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 
 

17 

 

desenvolvimento de um dispositivo para armazenamento de ferramental em aço 

carbono SAE 1020 reduziria o passivo ambiental com mais segurança na 

movimentação e no armazenamento dos ferramentais?  

 

1.1. Objetivos Geral 

O projeto teve como objetivo Geral desenvolver um Rack metálico industrial em 

aço SAE 1020 para o armazenamento do conjunto de ferramental de corte, furação e 

dobramento.  

 

1.1.1. Objetivo específico 

Tem-se como finalidades específicas do presente estudo: 

a) Caracterizar o material via microscopia óptica, resistência do material via 

modelagem 3D e real; 

b) Desenvolver um conjunto de Rack metálico dentro dos padrões de projeto 

de produto e suas alternativas estratégicas na gestão da produção. 

c) Maximizar o tempo de setup na movimentação e troca do ferramental no 

ambiente fabril. 

d) Diminuir o passivo ambiental (Madeira) e maximizar a segurança 

ocupacional e ergonômica do trabalhador no processo de movimentação do 

ferramental. 

 

1.2. Contribuição do Trabalho 

O trabalho foi executado juntamente com a empresa colaboradora fabricante 

de componentes automotivos de ônibus, caminhões e picapes, está situada no 

município de Cruzeiro, São Paulo e Sub-Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte 4.  

Portanto, visou o auxílio à maximização de resultados e eliminação de pallets 

e suportes de madeira para o transporte de ferramentais usados na estampagem de 

peças automotivas, que geram passivos ambientais. O projeto contribuirá para a 

redução de custos devido à padronização de Rack em aço SAE 1020, projetado para 

atender a segurança na movimentação e na otimização do tempo e métodos, 
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diminuindo os riscos de danos aos ferramentais transportados internamente e 

externamente à empresa, obtendo organização no processo de estocagem, 

armazenamento e setup, efetuando um tempo menor de troca de ferramental. 

Por meio da análise constante do projeto executado, notou-se o descarte 

desnecessário dos pallets de madeira e da falta de padronização, por meio do 

dimensional de cada ferramental, pois cada ferramenta tem sua proporção de 

dimensão mencionada em seus Documentos Técnicos (DT). Com base nos estudos 

de projeto de produto, tendo como o objetivo um design inovador e tecnológico, foi 

possível planejar e projetar um pallet em dimensões tangíveis com os ferramentais, 

diminuindo o espaço em estoque. A estudar os fatores ergonômicos, foi possível 

projetar um pallet de melhor usabilidade, a fim de que não transgrida a saúde do 

colaborador que trabalha constantemente na movimentação manual desses pallets, 

uma vez que se utilizou um material mais leve, com isso, adquirindo uma evolução no 

fator produtivo.  

As dificuldades analisadas em razão dos processos produtivos, de estocagem 

e movimentação logística interna, observou-se a ausência de segurança no percurso 

desde a estocagem até a prensa e da prensa ao estoque, a gerar uma diminuição 

constante no tempo de setup, além de diversas quebras em componentes do 

ferramental, produzindo uma diminuição nos lucros devido à falta de qualidade do 

produto final que o cliente receberá.  

A inovação tecnológica do produto (Rack) com a padronização conceituada de 

um design inovador alcançou a projeção de um Rack que ampliará a segurança, 

qualidade e um armazenamento mais apropriado, buscando a maximização de 

resultados tanto da oferta, quanto da demanda. 

A elaboração de um Rack em aço carbono SAE 1020 foi planejada para atender 

a dificuldade observada no setor de ferramentais e contribuir para a maximização de 

resultados e a diminuição de custos, os passivos ambientais, a demonstrar o conceito 

de design de produto, tecnologia de processo e a inovação num ambiente industrial. 

Na elaboração deste trabalho foi usado a metodologia de BAXTER que 

apresentam em quatro (4) etapas o desenvolvimento de produto, as quais se 

destacam: 
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 Planejamento de produto ou especificação da oportunidade que consiste 

na justificativa, pesquisa e análise e origens da oportunidade e análise 

dos materiais; 

 Segunda etapa tem como finalidade caracterizar os objetivos, geração 

de conceitos, análises do desenvolvimento, da função, do ciclo de vida; 

 Terceira etapa define a qualidade do produto, especificação do projeto 

e desenvolvimento do produto;  

 Quarta fase já é mais detalhada que visa a confecção do protótipo, 

definição dos materiais, montagem e otimização de novos produtos, 

desenhos técnicos, testes, verificações e correções do produto final.  

 

1.3. Diagnóstico da Situação-Problema 

O estudo realizado no presente trabalho teve como finalidade a análise das 

atividades de transporte realizadas ao meio produtivo de um setor de prensados, 

verificando e analisando procedimentos arraigados a empresa, observando o 

processo e movimentação de ferramentais em aço fundido para a modelagem de 

peças para caminhões e ônibus de grande porte. 

Em uma cadeia produtiva há vários estágios de transformação e fabricação 

entre a chapa de aço e o produto final. Entretanto, para que isso aconteça, deve haver 

o empenho de vários operadores e os mesmos devem estar alinhados com o 

processo. Neste fluxo, o componente a ser modelado passa pela área de controladoria 

e materiais, chegando até a qualidade e sendo liberado.  

Após isso, o setor de produção é autorizado a modelar as peças em prensas 

de 250 toneladas até 2.000 toneladas. Para que isso aconteça, a logística tem que 

contribuir com a movimentação de ferramentais, para que as prensas possam modelar 

os componentes, lembrando que, para cada componente, é necessário um 

ferramental diferente.  

A padronização é um meio muito benéfico no ramo da logística. Contudo, em 

empresas de grande porte é extremamente difícil programar e manter essa 

padronização, pois, para cada tipo de ferramental, é usado pallets diferentes e não há 
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identificação para o pallet correto no ferramental correto, gerando além da falta de 

padronização, a falta de segurança, o passivo ambiental, Figura 1. 

 

Figura 1- Pallet de madeira utilizado no ambiente fabril 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

Durante a pesquisa foi possível analisar que a dificuldade encontrada está não 

apenas em um setor da indústria, mais sim em um todo, pelo fato de os meios de 

transporte serem os mesmos utilizados para transporte de ferramental, gerando assim 

um determinado transtorno no que se refere a tempo de movimentação.  

Na Figura 1 observou-se que o pallet tem um dimensionamento especifico, 

porém, no decorrer da pesquisa, foi observado que há mais de um tipo de pallet dentro 

da empresa, cada um com um dimensional diferente. O tempo de vida útil de um pallet 

de madeira é de aproximadamente 6 meses e sua troca é analisada mediante a 

necessidade, pois o mesmo pode ter manutenção, porém se o mesmo estiver 

quebrado é descartado. 

As dificuldades no transporte de ferramental (Figura 2) por meio de pallets de 

madeira se tornou inadequada pelo fato da ausência de segurança no momento de 

elevação e retirada dos ferramentais das prateleiras. Neste momento ocorrem 

quebras dos pallets por motivo de umidade, em razão do armazenamento incorreto, 

por meio do uso dos pallets incorretos para aquele ferramental, que também pode 

ocasionar de quebras por falta de manutenção no ferramental, pois existe ferramentais 
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que são usados somente para peças modelos, em que são retirados das prateleiras 

poucas vezes no ano. 

 

Figura 2- Prateleira metálicas de armazenagem dos ferramentais utilizado pela empresa. 

 
Fonte: O autor (2018). 

 

Com a análise do dimensional do pallet foi possível observar que alguns 

ferramentais são menores que os pallets e que há ferramentais são maiores que os 

pallets, mostrando assim a não conformidade de tais. 

Por meio da análise do conjunto do ferramental de corte, furação e dobra tem 

possui o código de identificação 5087 424 003 que é armazenado no pallet na 

prateleira, foi possível analisar algumas dificuldades a serem discutidas, que serão 

detalhadas a seguir: 

 

a) Padronização 

As empresas estão cada vez mais preocupadas em reduzir custos, e isso 

tornou-se um conceito. Entretanto, nem todos os gestores entendem o real gasto de 

uma embalagem no processo e armazenamento dentro de uma multinacional, em que 

a padronização de uma embalagem pode gerar lucro ao invés de gastos. 
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Foi possível observar que na maioria dos pallets adquiridos como amostra, o 

dimensional possui 1200x800 mm, usados como meio de transporte para todos os 

tipos de componentes e ferramentais nas áreas externas e internas da empresa. 

No conceito de padronização de embalagem, também foi possível observar a 

falta de vistoria no setor de armazenamento, para que se troque o pallet no fim de sua 

vida útil, ou assim que ocorra alguma quebra por parte interna ou externa, Figura 3. 

 

Figura 3- Sistema de Armazenagem com o conjunto ferramental de pallets de madeira. 

  

Fonte: O autor (2018). 

 

Na Figura 3 observou que mesmo havendo prateleiras para o armazenamento 

de ferramental, o armazenamento está sendo realizado inadequadamente no chão de 

fábrica e resulta no acúmulo de umidade em sua base, colaborando com futuras 

quebras e ocasionando acidentes. 

 
 

b) Segurança 

Dentro de uma cadeia produtiva de tomada de decisões de uma empresa, a 

segurança é a questão mais importante, mostrando para os demais colaboradores 

que é importante sim manter a produtividade e a qualidade dentro do setor produtivo, 

mas tem que se tomar toda a atenção na segurança dos colaboradores. 
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Observa-se que há uma preocupação por parte da empresa em resguardar a 

segurança de seus colaboradores por meio de treinamento e auditorias e propiciar 

para tais uma melhor qualidade de vida dentro da empresa. Porém, devido ao trabalho 

ser rotineiro, os colaboradores e a empresa não se atentam às questões ligadas à 

segurança, desencadeando situações de risco, Figura 4. 

 

Figura 4- Pallet danificado no sistema de armazenagem do conjunto ferramental e pallets de madeira 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Por meio da análise da Figura 4, observa se que há pallets quebrados no setor 

de armazenamento, podendo ocorrer acidentes a qualquer hora, ocasionando 

insegurança para os colaboradores que trabalham diretamente e indiretamente no 

setor produtivo. 

Observou que a movimentação de pallets quebrados pode gerar acidentes, 

devido ao seu curto tempo de vida útil e sua degradação por motivos de mal 

armazenamento a ocasionar situação de risco para os colaboradores que trabalham 

no percurso entre a ferramenta e a prensa. 

Os pallets são ótimos dispositivos de armazenamento para equipamentos 

leves, porém, os ferramentais são medidos em toneladas, em que o fabricante do 

mesmo especifica isto no próprio ferramental, porem o pallet de madeira muitas das 
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vezes no suporte esse peso e vem a quebrar. Esta quebra do ferramental gera 

prejuízo, pois o custo do mesmo é muito alto e sua manutenção gerando prejuízo pelo 

fato de não haver um ferramental reserva para compensar o ferramental e 

manutenção, desta maneira sem a produção do produto a empresa entra em prejuízo 

pela falta de produção do produto. 

 

c) Passivo ambiental 

Após o uso dos pallets de madeira no processo de armazenamento, o mesmo 

é encaminhado para ser armazenado, porém não há um controle de qualidade no 

armazenamento, para selecionar os pallets adequados, Figura 5. 

 

Figura 5 - Descarte incorreto de pallets de madeira, após o uso no ambiente fabril. 

 

O local muitas vezes não é propício a este armazenamento pelo motivo do 

descarte em ambientes abertos a preconizar situações de intempéries, levando a 

degradação e redução da vida útil do material. 

 Os pallets têm como finalidade proteger o ferramental entre outros 

componentes, sendo sua logística usada interna ou externa a finalidade continua 

sendo a mesma: a proteção do conjunto. Porém, mesmo que a empresa tenha que 

possuir esses pallets para melhorar a movimentação no transporte, ela deve arcar 

com as despesas do descarte dos mesmos, sabendo que os pallets não podem ser 

descartados em local indevido, Figura 6. 

Fonte: o autor 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL  
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 
 

25 

 

 

Figura 6 - Armazenamento externo dos pallets de madeira, após o uso. 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

 

O armazenamento indevido de pallets pode causar acidentes na movimentação 

do ferramental e componentes dentro do setor produtivo, além de tornar o local 

propício para o aparecimento de animais como ratos, aranhas e cobras. 

A empresa tem um programa para que seja evitado o contato do colaborador 

com esses animais, evitando que ocorra qualquer tipo de imprevisto. Porém, a má 

organização desses dispositivos e armazenamento é um fator contribuinte na 

propagação desses animais dentro do setor produtivo, pois na maioria das vezes 

esses animais são encontrados embaixo dos pallets, em que o colaborador 

movimentará eventualmente. 

 

d) Análise do Material 

Os pallets de madeira são utilizados no transporte de ferramental e 

componentes e trocados mediante ao seu estado de conservação, entretanto a troca 

desses pallets é feito mediante a falta dos mesmos no processo de movimentação e 

armazenamento. O processo de troca é feito mediante a solicitação do setor de 

compras, em que o mesmo faz o pedido ao fornecedor de pallets que o entrega em 

um curto período de tempo, Figura 7. 
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Figura 7 - Pallets de madeira para armazenamento de ferramental. 

 

Fonte: O autor (2018). 

 

Os pallets são fabricados de madeira e plástico, porem os de plásticos são 

utilizados na empresa parceira no transporte de caixa pelo fato de que esses pallets 

possuem batentes, em que os mesmos não permitem a queda das caixas no processo 

de movimentação. Estes pallets de plásticos atendem as necessidades no transporte 

de caixas, porém não suportam ferramental de grande e médio porte, Figura 8. 

 
Figura 8- Pallets de plástico para armazenamento de produtos leves. 

 
Fonte: O autor (2018). 

e) Ergonomia 

Nas mais variadas definições, a ergonomia está ligada ao bem-estar do homem 

no contexto produtivo, transformando suas habilidades colaborativas em ganhos para 
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a sobrevivência social. Desta forma, a ergonomia é aplicada para melhorar a 

qualidade de vida do colaborador no sistema que interage homem e máquina. 

 Devido ao setor de observação ser um local de prensados pesados, a 

preocupação da empresa é de manter a saúde de dos colaboradores intacta. Porém, 

devido à competitividade e a dinâmica de bater metas, a preocupação com a 

ergonomia fica em segundo plano. No entanto, para que haja interatividade entre a 

máquina e o homem, é preciso haver padronização de métodos de produção e 

armazenagem em conjunto com a ergonomia. Contudo, o movimento repetitivo 

acarreta em diversos problemas de saúde, que a longo prazo podem ser irreversíveis 

(KLIEMANN; FERREIRA, 2015).  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

O presente Capítulo aborda a revisão da literatura que fundamentará o trabalho 

e as relações teóricas referentes à pesquisa, em que o conteúdo abordará questões, 

controvérsias e trará conceitos referentes ao design de embalagens de Rack 

metálicos, classificação, logística, gestão da produção e materiais, qualidade, 

desenvolvimento de produto, entre outros.  

 

2.1. Breve histórico, conceitos e funções da embalagem. 

Camargo e Negrão (2007) acreditam que a produção de embalagem artesanal 

durou muito tempo, apenas depois do século XVII, mediante a revolução industrial 

que começou a produção em série de embalagem. Por meio desta revolução que se 

iniciou o desenvolvimento de tecnologia para a fabricação de embalagens mais 

inovadoras. 

De acordo com Pedelhes (2005), a embalagem tornou-se essencial no dia-a-

dia do ser humano e, sobretudo, nas tarefas de qualquer indústria. O processo e 

estocagem transportou a inovação humana, da conveniência de armazenamento de 

diversas coisas em alguma embalagem a visar ao próprio desenvolvimento humano, 

iniciou-se as atividades mercantis e da propagação do uso de recipientes. 

Mestriner (2007) destaca que no Brasil, se início a fabricação de embalagens 

depois da chegada da família real portuguesa, em 1808, depois que Dom Bosco VI 

permitiu as empresas se estala-se no Brasil para o desenvolvimento da economia na 

época. Com o avanço tecnológico surgiu a primeira função mercadológica da 

embalagem. 

Conforme Brasil e Campos (2007), os recipientes têm importância em vários 

setores, porém, com destacável utilidade e porte na logística, pois esta tem uma 

repercussão notória sobre a maximização e o processo produtivo dos sistemas de 

movimentação. As destacáveis utilidades da embalagem são as suas eficientes 

formas de manuseio, zelo contra falhas e excelência na estocagem de produtos. 

 Tais autores ainda destacam a forma de estocagem do produto físico, a zelar 

de forma para reduzir custos. Nesse caso, o supervisor do setor de movimentação de 

estoque deve se preocupar com economias adequadas para cada produto estocado, 
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porém não há gestores capacitados para gerir uma área logística com um eficiente 

êxito. A maximização na separação e nas distribuições dos produtos está ligada 

diretamente com o processo de embalagens a gerir de forma eficiente o processo de 

estocagem (BRASIL; CAMPOS, 2007). 

 A embalagem pode ser estabelecida como um sistema integrado de materiais 

e suporte, com a finalidade de movimentar elementos de produtos por meio de centros 

de distribuição de mercadorias e ferramentas de uso para maximização no resultado 

de produto. Similarmente, pode ser um produto ou um conjunto de produtos com o 

intuito de zelar e estocar durante o seu processo de distribuição, armazenamento, 

transporte e consumo (MOURA; BANZATO, 1997; SLOMSKI et al, 2012). 

Mestriner (2002) acredita que a embalagem é o produto final de uma cadeia 

complexa, que se inicia com na seleção do material que será utilizado na matéria 

prima. O consumo da embalagem é importante para o avanço econômico do país em 

que está sendo fabricada a embalagem. 

Ballou (2001) propõe que entre outras finalidades estratégicas logísticas 

inovadoras para as embalagens, a proporcionar um processo de estocagem e 

usabilidade, a desenvolver uma maximização na movimentação de equipamentos de 

transporte a zelar pelos produtos, a desenvolver as vendas dos elementos citados, 

inovando sua usabilidade e fornecendo valor sustentável a civilização atual de 

clientes. 

Tais autores destacam a importância da embalagem no contexto tanto 

empresarial quanto industrial, como sendo de vital necessidade para a satisfação do 

cliente, tanto para proteger, quando para ansiar o desejo do cliente de obter o produto 

a ser adquirido. Entretanto, existem várias outras finalidades para a embalagem, 

como: proteger, armazenar e movimentar. Desta forma, proporciona-se credibilidade 

ao fornecedor, a demonstrar para o cliente que o produto é de qualidade. 

Segundo Mestriner (2007) a embalagem é de suma importância para a 

economia, educação, saúde, o desenvolvimento do país e o bem estar. O autor ainda 

explica como o desenvolvimento da embalagem e a fabricação traz benefícios para a 

sociedade e aponta alguns pontos, como: 
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 Medir pessoas, vacinar, distribuir merenda escolar, alimentar animais, 

distribuir materiais de limpeza; 

 Equilibro da balança comercial; 

 Gerar empregos; 

 Distribuição de alimentos e bebidas. 

Historicamente, as embalagens manifestaram-se com a finalidade de 

armazenar e zelar pelos produtos em seus ductos de distribuição, na maioria dos 

casos, os produtos eram movimentados em suportes de armazenagem dimensional 

incorreto ou eram embalados na hora da venda pelos próprios vendedores em 

supermercados, feiras e mercearias. Por meio da expansão da oferta e da demanda, 

a embalagem passou a ser essencial e até mesmo um fator decisivo no 

comportamento do cliente no momento da compra, que desenvolveu o modo de 

consumo em massa (ROCHA; CHRISTENSEN, 1999; CONTO et al., 2013). 

A concepção de embalagem pode ser diferente de acordo com os setores de 

uma indústria. Segundo Romano (1996 apud MOURA; BANZATO, 1997), conforme 

citado por Moura e Banzato (1997) menciona a concepção de embalagem para cada 

setor industrial: 

 Marketing: a embalagem zela, classifica e basicamente provoca a atenção 

com a finalidade de vender o produto; 

 Distribuição física: é um intermédio de zelar com o produto transportado, 

na sua estocagem e movimentação; 

 Vendas: possui uma percepção semelhante ao marketing, ou seja, a 

embalagem tem o intuito de provocar o cliente a comercializar o produto; 

 Finanças: para o setor de finanças, a finalidade da embalagem é de zelar 

e movimentar os produtos minimizando os custos, promovendo a demanda e 

maximizando o lucro; 

 Compras: a embalagem é estipulada, a partir da conformidade dos anseios 

do setor de marketing e produção, para que o produto possa obter uma eficiência dos 

objetivos, associando a usabilidade e minimização dos custos; 
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 Design: a embalagem pode ser estabelecida como um elemento ou meio 

de proteção que concede com que o produto chegue ao cliente em boas condições, 

garantindo a sua conservação e qualidade da embalagem na hora do uso; 

 Engenharia logística: é semelhante à distribuição física, a embalagem é 

definida como sendo uma forma de zelar pelo objeto a ser transportado internamente 

e externamente; 

 Jurídica: é a junção das técnicas, artes e ciências usadas para preparar os 

produtos, com a finalidade de desenvolver melhores condições para sua 

movimentação, estocagem, distribuição, demanda e oferta ou de desenvolver de uma 

maneira eficiente que minimizem o máximo de custo possível, no intuito de assegurar 

a qualidade do produto do seu cliente final. A embalagem deve descrever suas 

características como: umidade e periculosidade; 

 Fornecedores: embalagem é um objeto que zela, embala e que 

comercializa. Embalar não é apenas proteger o produto, mas garantir a qualidade que 

o cliente deseja facilitando o seu modo de uso. A embalagem é o cartão de visita do 

produto, pois identifica e atrai o cliente por meio dela; 

 Produção: embalar na maioria das vezes é entendido como a maneira 

aprontar os produtos para emissão, e pode incluir seu processo de embalagem, 

descrição, higienização e preservação. Também pode ser vista como o planejamento 

de grandes projetos para deixar o produto mais seguro ao extremo, com foco na 

satisfação do cliente; 

 Engenharia de produto: é a decorrência da junção da ciência e da arte que 

detém da compreensão de diversas outras áreas, tais como: design, produção, 

logística, ergonomia, além de sensatez e inovação; 

 Garantia de qualidade: embalar é o processo que faz com que o objeto 

possa chegar ao seu destinatário do mesmo modo que saiu da empresa com a mesma 

qualidade atribuída. A embalagem tem objetivo de proteger o produto durante o seu 

transporte, sendo na maioria das vezes para a importação e exportação. 

Segundo Calver (2009) o objetivo de embalar está associado à sua usabilidade, 

essencialmente quando apoiado na movimentação eficiente do produto. Embora nos 

dias atuais as embalagens e os produtos tenham se tornado mais modernos, 
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tecnológicos e inovadores, suas finalidades continuam sendo as mesmas, como o 

objetivo de zelar e garantir a satisfação do cliente. 

De acordo com Russel (2014) sustentabilidade não é sinônimo de reciclagem 

e toda a cadeia de valor tem como responsabilidade explicar para os seus clientes 

isto, porem mesmo sem a conscientização de toda a cadeia é de vital prioridade a 

conscientização de todos. 

Segundo Romano (1996 apud MOURA; BANZATO, 1997), o processo de 

embalagem é o conjunto que abrange suas etapas e materiais usados para 

movimentar os produtos desde a fabricação até o cliente, inclusa o suporte para sua 

movimentação no processo de carregamento e descarregamento. Assegura-se que o 

processo de embalagem se institui por etapas pré-relacionadas, como: 

 Matéria-prima essencial; 

 As etapas do processo que combinam materiais em embalagens; 

 Os processos em que a embalagem é ocupada, avaliada e conferida de 

acordo com a qualidade exigida e demandada; 

 Agrupar volumes e maximizar as preparações para a logística; 

 A movimentação por meio de dutos, a abranger armazenamento e logística; 

 A desocupação da embalagem por meio do uso do produto; 

 A organização, o retorno ou a reciclagem da embalagem. 

O processo de embalar o produto para ser consumido tornou-se de suma 

importância para os dias atuais, a executar um relevante papel no desempenho da 

economia e na conduta do consumidor. A proteção e o transporte são as razões 

principais para o uso da embalagem nos contextos empresarial e industrial, facilitando 

a movimentação interna e externa do produto. 

Mestriner (2007) menciona que a embalagem se originou para ajudar a logística 

e o processo de armazenamento alimentício, adquirindo relevância e novas 

finalidades conforme o aumento da economia local. Ao afastar os amplos centros das 

cidades dos grandes produtores alimentícios, proporcionou-se um relevante 

crescimento no progresso de embalagens. A urgência na logística de elementos de 

enormes percursos tornou relevante o uso de embalagens para proteger o produto 

transportado. 
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 De acordo com Mestriner (2002) dentro de um cenário competitivo o processo 

de torna cada vez mais complexo, tornando necessário considerar a tecnologia, o 

mercado, novos materiais, sistemas e cita dez pontos estratégicos para o design de 

embalagem, as quais se destacam: 

 Conhecer o produto; 

 Conhecer o consumidor; 

 Conhecer o mercado; 

 Conhecer a concorrência; 

 Aprimoramento de novas técnicas; 

 Conhecimento do objetivo; 

 Ter uma estratégia do design; 

 Desenhar de forma cociente; 

 Trabalhar de forma integrada; 

 Revisar as fases do projeto. 

No encontro de um convívio entre objeto e homem, o design mostra variadas 

formas de conciliação à constante demanda da humanidade. Desenvolve-se em 

certos instantes à arte, à efetividade, ao marketing, aos métodos e as inovações 

tecnológicas, até assimilar todos esses fatores a um conceito sistemático e aberto, 

proposta a concordar com as inovações de tendência de um mundo globalizado. 

(TEIXEIRA, 2011). 

Segundo Roncarelli et. al (2010), a inserção de embalagens inovadoras no 

mercado nacional sempre vem com desafios e dificuldades. Vários governos analisam 

rigorosamente as embalagens a serem utilizadas no país, tais como farmacêuticas e 

alimentícias. As embalagens devem ter: símbolos, registros, certificados, modo de 

uso, códigos de identificação, informações nutricionais, com a finalidade de informar 

fornecedores e clientes. 

Compreendendo a importância da embalagem para a sociedade citam-se suas 

relevantes finalidades. Segundo Moura (1998), são essas: 

 

 Diminuição dos gastos por unidade; 

 Maximização de tempo; 
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 Clareza na usabilidade, logística e estocagem; 

 Proteção do produto; 

 Atingindo diversas áreas de atuação; 

 Agindo de acordo com as leis e normas do estatuto do consumidor; 

 Maximizando as vendas. 

Conforme Moura e Banzato (1997) pode se destacar mais objetivos, tais como: 

 Controle do produto: tem a finalidade de estocar o produto, ou seja, policiar. 

Sendo assim no planejamento da embalagem, essa finalidade deve estar vinculada 

com o produto que será embalado; 

 Preservação de elementos embalados: essa finalidade deve preservar o 

produto embalado de maneira a garantir a proteção do mesmo, assegurando, dessa 

maneira, que atitudes de estocagem, logística, movimentação e de condições 

climáticas não interfiram na qualidade do produto. Essa preservação deve dirigir 

operações mecânicas: vibração, choque, compreensão e físico-química: temperatura, 

umidade, oxidação, entre outras; 

 Informativo: a embalagem tem a finalidade de comunicar por descrições, 

cores, símbolos, dimensões etc.; 

 Finalidade: interagir entre homem e produto, maximizando a usabilidade dos 

produtos adquiridos pelo cliente. 

A relevância da embalagem pode ser notada diante de inúmeras variações e 

métodos relacionados à embalagem, segundo o planejamento de cada organização, 

a mostrar que a finalidade crucial além de preservar o produto, a embalagem tem 

diversas finalidades, atribuindo-se como sendo fundamental para as atividades do 

setor industrial (MANTOVANI, 2014). 

 

2.2. Classificação de embalagem 

Segundo Leite (2003), de acordo com a logística e suas finalidades as 

embalagens podem ser apontadas em três principais concepções: embalagens 

primárias ou de contenção, embalagens secundárias e embalagens de unitização. 
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 Embalagens primárias ou de contenção: são as embalagens que estão em 

conexão explícita com a mercadoria, com suas citações mercadológicos, de 

transporte e de uso, fabricadas com vários tipos de materiais.  

 Bowersox e Closs (2001) enfatizam que o planejamento das embalagens de 

consumo deve ser desenvolvido diretamente para a necessidade do consumidor, um 

bom aposento nas estantes dos supermercados e dar segurança a mercadoria, mas 

sem deixar de analisar a associação entre a logística e o marketing, ainda mais que, 

embalagens perfeitas garantem uma experiência de consumo mais interessante do 

ponto de vista da clientela, um fator crítico dentro da logística. 

 Embalagens secundárias: são processos de agrupamento de certas 

quantidades de elementos ou embalagens primárias com a finalidade de venda em 

quantidades múltiplas na logística e no transporte. São as embalagens de papelão, 

ou embalagens revestidas de plástico retrativas, ou extensivas, etc. 

 Embalagens de unitização: é quando são unidas as embalagens 

secundárias para a finalidade de movimentação, logístico, armazenamento e 

transporte, esse método é conhecido com unitização. São pallets ou tablados que 

juntam embalagens secundárias, caixas, Racks, etc. De acordo com Leite (2003), sob 

a análise da logística reversa, a especificação mais apropriada de embalagem atribui-

se ao seu período de vida útil, salientando as embalagens retornáveis e descartáveis. 

Esta identificação oferece os critérios para a confrontação entre os dois tipos de 

embalagens para o orçamento ideal para a produção do projeto. 

 

2.2.1. Tipos de embalagens retornáveis e seus acessórios 

Segundo o que Bowersox e Closs (2001) e Matos e Romero (2012) citam, as 

embalagens retornáveis desde outrora fazem parte do setor logístico, atingindo em 

grande escala o setor de plástico e siderúrgico. Diversas indústrias têm como padrão 

de embalagens o uso do papelão. Indústrias ligadas à montagem de componentes 

utilizam suportes já estabelecidos para movimentação entre fábricas; indústrias 

ligadas ao transporte de produto químico reaproveitam os tambores contaminados 

para diminuírem os gastos e os danos ao meio ambiente. 
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Entre a diversidade de embalagens retornáveis e suportes, tanto para 

movimentação interna e externa, quanto para atender a necessidade do consumidor 

final, algumas se destacam: 

 

a) Pallets 

Segundo Ballou (2001), o pallet é um suporte manejável, produzido na maioria das 

vezes de madeira, nos quais os produtos são estocados e transportados por meio 

deste suporte. A paletização permite que o transporte seja mais eficiente por meio de 

empilhadeiras e paleteiras, maximizando tempo e resultado. Além disso, a unitização 

de carregamento facilita o agrupamento de materiais, a aumentar o volume de carga 

por transporte, a reduzir a mão de obra usada pelo funcionário, favorecendo para um 

empilhamento mais alto e seguro. 

Bowersox e Closs (2001) e Colwill, Wright e Rahimifard (2012) apontam que o 

método de paletização foi de suma importância para indústria ligada à produção 

logística, entretanto, é necessário um investimento que pode ser uma dificuldade na 

transformação, porem o tamanho, o setor de fabricação e cultura da empresa 

interferem na fabricação e na venda dessas embalagens. Pallets com defeito na 

fabricação podem causar acidentes no processo de estocagem e propiciar danos ao 

produto final. A maioria das empresas tem o hábito de trocar os pallets periodicamente 

eliminando os com defeitos e reaproveitando os que estão em condições de uso. 
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Figura 9- Pallets estocados para uso de armazenagem dos ferramentais. 

Fonte: o autor (2018) 
 

b) Contêineres 

Conforme Ballou (1993), contêineres são enormes caixotes que na maioria das 

vezes são transportadas em vias aéreas, terrestres, ferroviárias e oceânicas. É o 

método esclarecido de unitização utilizada em sistemas de transporte. Por meio da 

dimensão proporcionalmente elevada, podem transportar grandes cargas, além de ser 

seguro e não precisar necessariamente proteger a carga. Na maioria das vezes, são 

empilhados por meio de guindastes e guinchos. 

 

Figura 10: Embalagem para exportação 

 

Fonte: o autor (2018). 
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c) Caixas de papelão 

Segundo Dias (1993), a empresa pode ter uma grande redução de custos por 

usar as embalagens de papelão no transporte, substituindo assim o uso da madeira. 

O papelão ondulado é definido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), na sua Terminologia Brasileira PTB-42, como consequência da fusão de 

elementos ondulados de papel miolo a elementos lisos de papel. Desta forma o 

papelão pode oferecer um conforto e uma segurança mais eficiente ao produto a 

oferecer um efeito amortecedor, Figura 11. 

 

Figura 11- Caixas de papelão para embarque de peças para montadoras automotivas. 

 

Fonte: Torres embalagens (2018). 

d) Tambores 

O uso de tambores metálicos como recipientes para guardar produtos é 

considerado, trazendo segurança na movimentação interna e externa que se dá por 

meio da logística e comodidade e do revestimento interno. Dias (1993) salienta esses 

elementos, sólidos, em pó, líquidos, granulados, etc. O autor declara mediante a 

inovação de novas embalagens, de madeira, papelão, fibra, entre outros. O tambor 

metálico será extinto ou terá uma queda em seu uso no mercado de embalagem. No 

entanto, sua durabilidade ajuda para sua permanência no mercado Figura 12. 
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Figura 12 - Tambores metálicos utilizados para armazenagem de resíduos a base de óleo de graxa e 
lubrificante. 

 
Fonte: o autor  (2018). 

 
e) Recipientes plásticos  

 Dias (1993) define que os vasilhames produzidos por meio do plástico, 

vinculados a movimentação de produtos líquidos e elementos para fins industriais, 

estão em processo de mudança por recipientes em metal, madeira e vidro. A 

composição dos materiais ocorre da versatilidade dos elementos usado em sua 

fabricação: o polietileno. O recipiente de plásticos porem tem vários tamanhos de 

acordo com a necessidade do transporte, Figura 13. 

 

Figura 13 - Recipientes de plásticos para armazenagem de produtos químicos utilizados no processo 
de pintura – E Coat 

 

Fonte: autor (2018). 
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e) Garrafas de vidro 

De acordo com o site do SINDICERV (Sindicato Nacional da Indústria da 

Cerveja), há cerca de 5 bilhões de unidades de garrafas retornáveis de cerveja e 

refrigerantes circulando no mercado brasileiro. A importância desse número foi tema 

do Congresso Nacional. Atualmente, a maior parte dos projetos de lei que prossegue 

no Poder Legislativo Federal analisando o tema foi ajuntada para uma conferência em 

uma extraordinária comissão especial (Resíduos Sólidos).  

O projeto de lei define que as bebidas vendidas em recipientes de vidro devem 

ser engarrafadas em uma proporção de 80% em embalagens retornáveis. O 

pensamento estabelecido nesse projeto de lei é a limitação da quantidade, que refere 

a adequação das cervejarias com as leis ambientais gerando menos resíduos para o 

meio ambiente. 

Dentro desses grupos, acima citados, os mesmos autores, abrem a 

classificação das embalagens quanto às suas funções, finalidades, utilidades e 

movimentação. 

De acordo com a função que as embalagens cumprem, Moura e Banzato 

(1997) classificam-nas como: 

 Embalagem primária: é aquela que contém o produto, possuindo a medida 

de produção e consumo. Em muitos casos representa a unidade de venda no varejo; 

 Embalagem secundária: protege a embalagem primária, normalmente 

a conter mais de uma unidade do produto em sua embalagem primária; 

 Embalagem terciária: é a soma das embalagens primária e secundária, 

algumas vezes chamada de fardo, normalmente acaba sendo a medida de venda ao 

atacadista; 

 Embalagem quaternária: envolve o acondicionamento, a facilitar a 

movimentação e armazenagem de várias embalagens terciárias;  

 Embalagem de quinto nível: é a unidade Conteinerização, sendo produzidas 

para transportar os produtos em grande quantidade e a grandes distâncias. 
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2.2.2. Finalidades 

As embalagens podem ser classificadas quanto a suas finalidades, nesse 

quesito sendo classificadas em:  

 De consumo (venda ou apresentação): finalidade de assegurar a distribuição 

do produto até o cliente final; 

 Expositora: utilizada para expor o produto; 

 De distribuição física: destinadas à proteção do produto durante o processo 

de distribuição; 

 De transporte e exportação: destinadas ao acondicionamento do produto 

durante o transporte, que vai desde o ponto de fornecimento até o cliente final; 

 Industrial ou de movimentação: utilizadas para movimentação dos produtos 

sem pequenas distâncias, podendo ser até dentro da própria fábrica; 

 De armazenagem: utilizadas para proteger os produtos de agentes externos. 

 

2.2.3. Utilidade 

A classificação das embalagens pela utilidade é mais uma classificação de 

Moura e Banzato (1997) para eles, quanto à utilidade, elas são classificadas da 

seguinte forma:  

 Retornáveis (reutilizáveis): previstas para durarem um longo período de 

tempo;  

 Não retornáveis (descartáveis): são projetadas para o uso em uma única 

vez, geralmente de baixo custo e não exigindo controle e devolução. 

 

2.2.4. Movimentação 

De acordo com a movimentação, as embalagens são classificadas em: 

 Embalagem movimentada manualmente: são aquelas adequadas à 

movimentação feita pelo próprio homem, sem ajuda de máquinas, não devendo 

exceder os 30 Kg; 

 Embalagem movimentada mecanicamente: são aquelas que possuem 

características que não permitem as suas movimentações sem ajuda de máquinas ou 
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equipamentos. Essas características podem estar relacionadas com a quantidade de 

volume a serem transportadas, a quantidade de movimentações, as distâncias e 

alturas das movimentações ou ainda possuir um peso considerável.  

Junto com essas embalagens, são geralmente utilizadas unidades de cargas 

como pallets e contêineres, de maneira que possam ser movimentadas por uma 

empilhadeira ou outro equipamento. 

 

2.2.5. Tipos de Pallets 

Os reparos são complicados e realizados somente por empresas capacitadas; 

ademais são mais caros que os pallets de madeira e não é adequado para 

armazenamento em prateleiras, principalmente se forem de grande altura. 

 Pallets de madeira, aqueles já em uso Pallets são feitos de vários materiais e, 

às vezes, pode ser confuso decidir qual deles melhor se adapta às necessidades de 

produção com base em especificidade de cada segmento industrial. Há, basicamente, 

3 tipos de pallets utilizado no meio industrial, embora não sendo os exclusivos, estes 

são: metal, plástico e madeira. 

 Racks metálicas, como o aço e o alumínio, são normalmente utilizadas para o 

transporte de mercadorias pesadas, para transporte aéreo, armazenamento no mar e 

armazenamento ao ar livre a longo prazo. O uso de pallets de alumínio aumentou 

muito ao longo dos anos, com grandes indústrias empregando pallets de metal por 

causa de sua força e durabilidade. Como vantagens, pode-se citar a maior resistência 

em relação aos outros materiais, ações de apodrecimento diminuídos, livre de insetos 

e pragas (como na madeira), difícil de lascar, recicláveis, fáceis de limpar (alto nível 

de saneamento). A única desvantagem mais notória é o maior peso para transporte 

(SAITO, 2007). 

 Pallets de plástico são uma solução de embalagem estável e segura para 

aplicações de transporte e podem ser reutilizadas inúmeras vezes sem qualquer 

manutenção especial. Entre os benefícios é possível citar a superfície antiderrapante, 

baixo peso, são recicláveis, mais seguro para manipular (sem parafusos ou pregos). 

Entretanto, há algumas desvantagens como rachaduras e danos, pois se o pallet 

quebrar pela empresa em estudo neste trabalho, pode ser encontrada em vários 
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projetos. Em geral, pallets de madeira são usadas para produtos mais pesados em 

um fluxo unidirecional. Entre as vantagens pode-se citar a adequação para 

armazenamento em prateleiras, reparo fácil de ser realizado, pode ser construído com 

materiais reciclados, alta fricção se comparado ao metal e plástico.  

Entre as desvantagens, pode-se citar o grande peso, muito difícil de serem 

limpos, presença de insetos e pragas que podem deteriorar o material, não pode ficar 

expostos ao ar livre, além de que estilhaços, pregos salientes, deformações ou 

encolhimento são problemas comuns que levam a custos contínuos de recuperação 

(ORTIZ; SELLITTO, 2013). 

 
2.4. Logística e Lean Six Sigma 

 No ambiente empresarial, a manipulação de produtos, produção e estoque são 

organizadas por meio do setor de logística. É uma ramificação da gestão em que as 

atividades e manuseio dos produtos de uma empresa ou indústria são administrados. 

Inclui práticas de planejamento, operação e controle do fluxo, de mercadorias, 

materiais e serviços do interior da empresa “tem a missão de colocar a quantidade 

certa do produto certo, no local e nos momentos certos, ao mais baixo custo e nas 

condições desejadas pelas outras atividades empresariais”, (COSTA, DIAS E 

GODINO, 2010, P. 11). 

Para Ballou (2001, p.201) 

A localização dos estoques nos armazéns afeta diretamente a despesa total 
do manuseio de materiais de todos os bens que são deslocados dentro do 
armazém. O que procura menos é o equilíbrio entre o custo do manuseio dos 
materiais e a utilização do espaço do armazém. Há considerações 
especificas sobre o espaço de estocagem e a separação de pedido no projeto 
interno de um armazém. 

  

A logística foi desenvolvida com o objetivo principal de desenvolver técnicas 

para que os produtos de uma empresa fossem manuseados de forma mais 

estruturada e também para que a sua distribuição ocorresse de forma mais rápida e 

eficaz. Com isso, a logística pode integrar e racionalizar as funções da empresa desde 

a produção para garantir as vantagens competitivas da empresa. 

O Lean teve início no sistema Toyota de produção na década de 80 com foco 

no fluxo do processo; já o Six Sigma teve início no mesmo período Motorola com foco 
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nas melhorias operacionais. Segundo Mousa (2013), o Six Sigma e o Lean tiveram 

uma evolução em conjunto, ou seja, com os mesmos objetivos apesar de enfoques 

diferentes, com o intuito de um complementar o outro. 

 De acordo com Anbari e Hook (2006) O Six Sigma se originou na Motorola em 

1980 e tem o objetivo de ampliar lucros e aperfeiçoar a eficácia e eficiência de 

operações. Sua metodologia se base nas etapas de melhoria de um processo, estas 

são conhecidas como DMAIC, que tem a finalidade de definir, medir, analisar, 

melhorar e controlar uma melhoria de processo. 

De acordo com Chen (2008) no Lean manufacturing sua metodologia consiste 

em duas finalidades: eliminar as tarefas que não agregam valor e adicionar valor na 

produção, tanto quanto possível, com menos colaboradores, menos equipamentos, 

em menos tempo, em locais estratégicos para atingir metas na produção e no cliente. 

As finalidades do Lean é criar processos eficientes que tenham valor ao final da 

cadeia, logo seu principal intuito concentra-se na redução de desperdícios e na 

criação de valor. 

Para Chen (2008) a combinação do Lean com Six Sigma resulta em uma maior 

capacidade de solucionar dificuldades ocasionadas por falta de gestão competente e 

seus benefícios podem durar por anos. 

De acordo Mousa (2013) o Lean Six Sigma é a última evolução metodológica 

na melhoria de processos, com base nas filosofias anteriores e adotas os mesmos 

benefícios, aprimorando os já existentes com a finalidade de melhorar o processo 

cada vez mais. 

Conforme Anibari e Hook (2006) o Six Sigma adota ferramentas para ajudar a 

complementar o seu processo a fim de reduzir processos que não são produtivos, 

algumas ferramentas utilizadas são: SIPOC, cronoanálise, mapa do processo, 

diagrama de causa e efeito, matriz de priorização, diagrama de Pareto, estratificação, 

entre outras. 

Segundo o dicionário Etimológico da Língua Portuguesa de José Pedro 

Machado, a etimologia de logística vem do grego logistik que significa a ciência prática 

do cálculo. Entretanto, Heskett afirma no prefácio do livro Tixier, que a logística tem 

origem do francês loger, que significar acomodar ou alojar. (MOURA, 2006). 
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Considera-se que o desenvolvimento da logística no decorrer dos anos, seguiu 

a linha de pensamento de Heskett, pois se transformou na forma de administrar 

produtos, alojando-os em lugares específicos, e distribuí-los de forma coerente a fim 

de reduzir custos. O termo originalmente era mais associado ao transporte, e foi muito 

utilizado no alojamento das tropas militares.  

No período do século 17, a expressão na língua inglesa foi muito utilizada. 

Porém, nos antigos impérios Grego, Bizantino e Romano existiam militares oficiais 

com o título de Logistikas, responsáveis por administrar assuntos referentes à 

distribuição de suprimentos, o que acaba associando ao significado atual da logística. 

A logística se desenvolve a partir de dados como o histórico da demanda de 

produtos, como também histórico de vendas e de fornecedores, para que a 

administração preveja a produção seguinte. Dessa forma é possível monitorar as 

encomendas, as entregas, os custos envolvidos, o tempo de entrega, os períodos de 

sazonalidade e dentre outros. Por se tratar de uma forma de gestão que procura o 

equilíbrio nas atividades empresariais, acaba contribuindo para o objetivo da empresa 

de aumentar a produção e reduzir lucros. (COSTAS, DIAS e GODINO, 2010) 

Em relação ao sistema de estocagem, Ballou (2001, p.203) diz que. 

 

O sistema de estocagem pode ser preparado em duas funções importantes: 
manutenção de estoque (estocagem) e manuseio de matérias. O manuseio 
de matérias refere-se aquelas atividades de carregamentos e 
descarregamento, movimentação do produto e de vários lugares dentro do 
armazém e separação do produto. A estocagem é simplesmente o acumulo 
de estoque por um período de tempo.  
 
 

O mercado atual requer que as empresas apresentem características de 

produção e armazenagem que garantam a competitividade entre as demais 

empresas, e a logística vem sendo uma das questões de vital importância, uma vez 

que melhora a imagem de uma empresa pelos aprimoramentos adquiridos. 

Os especialistas de logísticas – muito requisitados no interior das empresas – 

ficam responsáveis por escolher as rotas de circulação para que os entregadores 

distribuam os produtos, como também os meios de transportes mais pertinentes para 

cada entrega. Outra responsabilidade dos profissionais de logística é determinar o 

espaço de armazenagem dos produtos que ainda irão ser distribuídos. A prática da 
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logística visa o aprimoramento da distribuição de produtos com o objetivo de diminuir 

prazos e custos para uma empresa. 

Com a implantação do capitalismo a partir da Revolução Industrial fez com que 

mecanismos de aprimoramento das empresas fossem desenvolvidos para que as 

empresas apresentassem fatores de competitividade. Esse fato deve-se ao aumento 

da produção das empresas diretamente proporcional ao aumento do consumo e do 

comércio mundial. Há quem afirme que a logística tem sua origem em tempos mais 

distantes, como afirma Moura (2006, p. 51): 

 
Embora apenas nas últimas décadas a logística tenha sobressaído como 
uma área importante da gestão empresarial, a sua origem remota há tempos 
muito longínquos, admitindo-se que os seus primórdios datem da época em 
que se iniciaram as trocas de produtos entre consumidores. Nessa altura, 
provavelmente, o que sobrava a uns era trocado pelo que restava a outros, 
mas como estavam separados graficamente, havia a necessidade da 
conservação desses excedentes, durante algum tempo, em condições 
adequadas, e do seu transporte, no momento oportuno, para os locais de 
troca, ou seja, o mercado.  

 
 

Ou seja, em tempos mais antigos, os princípios da logística já eram 

identificados em períodos em que o escambo era utilizado para que o comércio 

ocorresse entre as pessoas, em que até então não existia moeda.  

Ballou (2001, p. 207) considera o manuseio logístico como: 

 

O manuseio de materiais dentro de um sistema de estocagem e de manuseio 
consiste em ter atividades básicas: carregamento e descarregamento, 
movimentação para o estoque e preenchimento do pedido. 

 

As atividades atribuídas à logística tornaram-na responsável por supervisionar 

e gerenciar a atividade conhecida como gestão logística. Dentre as atividades estão: 

atendimento ao cliente, previsão da demanda comunicação da distribuição, gestão de 

materiais, controle do inventário, suporte de serviço, compras gestão de bens, seleção 

de armazém, processamento de ordens, disposição de sobras e dejetos, transporte, 

tráfego e armazenagem. O uso da logística no interior das empresas auxilia na 

economia uma vez que garante a redução de gastos excessivos e também a obtenção 
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de lucros pela diminuição de custos. A tabela explica, na visão de Moura (2006) sobre 

o pensamento logístico e a sua evolução no decorrer dos anos e tempos. 

 

Tabela 1: Modelo cronológico da evolução do pensamento logístico 

Eras Principais características Principais influências 

Era 1: Do campo ao mercado 

(1916 a 1940) 

Do campo ao mercado 

Transportes 

Economia agrícola 

Era 2: Funções segmentadas 

(1940 a meados dos anos 60) 

Áreas funcionais 

independentes: transportes, 

armazenagem, gestão de 

stocks. 

Distribuição física 

Militar 

Era 3: Funções integradas 

(princípios dos anos 60 e 

meados dos anos 70) 

Custo total 

Abordagem sistêmica 

Integração logística 

Economia industrial 

Era 4: Foco no cliente 

(Princípios dos anos 70 a 

meados dos anos 80) 

Serviço ao cliente 

Transportes de inventário 

Produtividade 

Ligação de nós 

Gestão científica 

Era 5: Logística como 

diferenciadora (Meados dos 

anos 80 até a atualidade) 

Abastecimento integrado 

Canal logístico 

Globalização 

Logística inversa 

Logística ambiental 

Tecnologia da informação 

Gestão estratégica 

Era 6: Logística 

comportamental e de 

atravessamento de fronteiras 

(Futuro) 

Respostas de serviço logístico 

Aspectos comportamentais 

entre as empresas 

Desenvolvimento teórico 

Marketing 

Ciências sociais 

Fonte: Moura (2006, p. 54) 

 
 
 
 
 
 As práticas logísticas no Brasil e no mundo visam sempre o controle absoluto 

sobre as questões da produção de uma empresa, com isso, vem conquistando a 

redução de custos e de prazos de entrega, aumentando consequentemente a 

qualidade do comprometimento com o cliente. E com o desenvolvimento da 

sustentabilidade nos dias atuais foi necessário que as práticas da logística seguissem 

a linha de pensamento abordada na tabela acima, e se adaptar aos dias atuais. 
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 Conforme Paletta e Silva (2009), o transporte de objetos tem por finalidade a 

movimentação de mercadorias no setor de produção, a transportar diversos materiais 

em processo, embalando para o processo de armazenagem, a considerar seu tempo 

de vida útil e o layout. De tal forma, a logística interna de materiais de uma 

indústria, segue o seguinte cronograma: entrada, descarte, organização, revisão, 

identificação, estocagem, destino, faturamento, segurança no embarque, transporte e 

saída. 

 Para que haja uma eficiência nas auditorias de recebimento de produto é 

necessário que tenha verificações nas operações de entrada e saída de determinado 

objeto. Diversas informações são necessárias para que haja um empilhamento correto 

da mercadoria, tais como: peso, medida, fragilidade, estado físico, simetria, 

compatibilidade, estado do layout da empresa para que haja um armazenamento 

correto, não acarretando na parada de movimentação interna devido a sua falta de 

estrutura (PALETTA; SILVA, 2009). 

 De acordo com Ballou (1993), para muitas empresas, a embalagem significa 

despesas a serem contabilizadas no balanço mensal. Para que esses gastos não 

atinjam um nível de alto prejuízo para as empresas, as mesmas têm tomado medidas 

preventivas para sanar tal dificuldade que causa danos aos produtos movimentados. 

Algumas alternativas podem trazer benefícios, como a mudança de cultura dos 

colaboradores com intuito de maximizar a movimentação, armazenagem e transporte. 

 Segundo Moura e Banzato (1997), a logística interliga diversos setores e 

segmentos internos e externos à empresa, com a finalidade de atingir os níveis de 

entrega, produção e qualidade das mercadorias solicitadas pelos clientes. Levando 

em consideração a entrega em menor tempo, atingindo o menor custo possível e a 

maior satisfação.  

 Conforme Ching (2001) a logística é o principal meio de inovação e qualidade 

dos serviços, se tornando indispensável no meio industrial e empresarial, planteando 

oportunidades no mercado e vantagens em torno do meio empresarial. 
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2.5 Design e Desenvolvimento de Rack 

Segundo Fascioni (2017) a palavra Design foi criada no período da revolução 

industrial, com a finalidade da criação de novos produtos e embalagens para a 

produção em grande escala de artesoes de destaque daquela época. Por meio deste 

pensamento vários artistas se reuniram com a finalidade de conceituar o termo 

Design, com o propósito de transportar o maior número de produtos de forma simples 

e eficiente. 

Para Mozota (2011) a palavra design vem do latim designare que significa 

desenhar ou designar. No Inglês, o termo tem dois significados que pode ser intenção, 

projeto, plano, modelo, motivo, decoração, motivo, composição visual dependendo do 

contexto. A formação profissional no Brasil, se da por meio da formação no Curso 

Superior em Graduação em Design, de acordo com as diretrizes curriculares do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), que exige um perfil: 

O profissional que se ocupa do projeto de sistemas de informações visuais, 
objetos e os sistemas de objetos de uso através do enfoque disciplinar, 
considerando as características do usuário e de seu contexto sócio- 
econômico- cultural, bem como potencialidades e limitações econômicas e 
tecnológicas das unidades produtivas em que os sistemas de informação e 
objetos de uso serão produzidos (MEC, 2003, p.26). 

 De acordo com Mozota (2011) o design é definido por meio de quatro 

características essenciais: 

Quadro 1: Os 4 Cs do processo de Design. 

Criatividade O design exige a criação de algo que não existia 

antes. 

Complexidade O design envolve a decisão quanto a um grande 

número de parâmetros e variáveis. 

Comprometimento O designer requer equilíbrio de necessidades 

(custos e desempenho, estético e facilidade de uso). 

Capacidade de Escolha O design impõe que se façam escolhas entre muitas 

soluções possíveis para um problema em todos os 

níveis, desde o conceito básico até o menor detalhe 

de cor ou forma. 

Fonte: Mozota (2011). 
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Segundo Mozota (2011) o designer deve buscar e pensar a relação de um 

sistema ou a inteligência de um produto. O designer deve contemplar sinais, artefatos 

ou sinais para persuadir necessidades inerentes, segundo um procedimento logico. 

De acordo com Fascioni (2017) no pensamento do design a ergonomia tem um 

papel fundamento no desenvolvimento de novos produtos, sendo a ergonomia a 

Ciência que estuda o comportamento do homem mediante ao seu local de trabalho, 

também se leva em consideração a biônica que é a ciência que estuda os sistemas 

vivos com a finalidade de criar novas técnicas e princípios tecnológicos, também é 

necessário a consideração da proxêmica que é a ciência que estuda as teorias e 

observações do ser humano no seu ambiente, além das técnicas de desenvolvimento 

de produtos e a iluminação no processo. 

Segundo Niemeyer (1997) o desenho industrial é o trabalho cientifico de 

projetar, interligando várias áreas do conhecimento, com a finalidade de solucionar 

um problema por meio de relações multidisciplinares tendo o objetivo final de atender 

a necessidades da sociedade, e do homem no seu contexto de adaptação a tecnologia 

e a inovação.  

Para Pianigiani (1907) a palavra ‘’desenho’’ que se origina do termo em latim 

designare, composta pela partícula de, que significa o mesmo termo em português, e 

signum, que tem significa imagem, signo ou efígie. 

De acordo com Ferrari Martins (2007) a raízes do termo ‘’desenho’’ em Italiano 

disegno, do Espanhol diseño e do Francês dessin. Estes termos passaram um período 

da história ao lado de seus complementos ‘’indústria’’, industriale, industrial e 

industrielle, que mais tarde deram nome ao respectivo projeto industrial. 

 Entretanto, o design foi considerado como instrumento operacional, para 

o desenvolvimento de projetos. Exemplificando o termo, Maldonado define design 

como:  

Uma atividade de projeto que consiste em determinar as propriedades 
formais dos objetos a serem produzidos industrialmente. Por propriedades 
formais entendem-se não só as características exteriores, mas, sobretudo, as 
relações estruturais e funcionais do objeto (MAGALHAES, 1997, p.18). 

Segundo Ferrari e Martins (2007) o termo design como projeto ganhou força a 

partir do crescimento econômico a partir das industriais, em que foi necessário á 
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análise do cliente para o desenvolvimento de novos produtos. Por meio do 

crescimento da economia e da indústria o design como projeto ganhou espaço no 

mercado de desenvolvimento de produto. 

De acordo com o pensamento de tais autores fica evidente a importância do 

design para a inovação e crescimento da economia, a história vem mostrando a 

importância econômica e social devido ao desenvolvimento de novos produtos. 

Segundo o International Council Societies of Iindustrial Design (CSID) define 
design como: 

‘‘... uma atividade criativa que busca estabelecer as qualidades 
multifacetadas dos objetos, processos, serviços e seus sistemas em todo o 
ciclo da vida. Além disso, design é o fator central de humanização inovadora 
das tecnologias e fator crucial nas trocas culturais e econômicas ‘’(ICSID, 
2008). 
 

Nesta conjuntura percebe-se a atualização do conceito de design e as suas 

alterações na parte sociais, econômicas e ambientais na atividade do design, pelas 

quais os designers devem estar atentos a tais mudanças no cotidiano. Segundo Facca 

(2008) o design tem como objetivo avaliar e descobrir relações estruturais, 

expressivas, econômicas, organizacionais, com a finalidade de: 

 Aperfeiçoar  a sustentabilidade mundial e a proteção ambiental (ética 

global); 

 Buscar benefícios e liberdade para toda a sociedade, consumidores, 

empresários e protagonistas do mercado, coletivos e individuais (ética 

social); 

 Zelar pela diversidade cultural e o pesar da união global (ética cultural); 

 Entregar produtos, sistemas e serviços, conjunturas que são 

expressivas e coerentes com sua própria dificuldade. 

Para Ferrara (1999) o desenvolvimento de novos produtos devem atender 

todas as demandas e a situação econômica de cada pais e localidade, com o objetivo 

de atingir o maior número de usuários e extinguir todas as diferenças sociais através 

da metodologia do design. Nesta conjuntura o foco no desenho industrial já está 

ultrapassado, com isso as indústrias têm focado no seu contexto social e ambiental, 

com a real necessidade de atender todos os eixos da sociedade. 
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Segundo Niemeyer (2003) com o avanço da tecnologia e inovação foi possível 

analisar o consumidor e seus anseios, e observou- se a necessidade da criação de 

novos produtos para atender as necessidades dos clientes. Com o passar dos anos 

os produtos ficaram complexos e o gosto do consumidor também, foi necessário a 

coleta de dados toda a vez que fosse desenvolver novos produtos dentro das 

industriais.  

De acordo com Ferrari Martins (2007) o termo design vem da mesma origem 

do desenho, porem a palavra desenho sozinha indica a capacidade de representar 

uma ideia superficial ou simbólica de algum produto. Contudo, a palavra ‘’design’’ 

possui um significado objetivo que indica o sinônimo de projeto. 

 
2.5.1. Design Thinking 

Lockwood, presidente do Design Management Institute (DMI), define design 

thinking Como: 

Essencialmente um processo de inovação centrado no ser humano que 
enfatiza observação, colaboração, rápido aprendizado, visualização de 
ideias, rápido protótipo de conceitos e análise de negócio concorrente, a qual 
influência inovação e estratégia de negócio (LOCKWOOD, 2009, p.11). 

Segundo Martin (2009) o design thinking é a atividade do pensamento que 

proporciona a mudança por meio do conhecimento. O autor menciona que a mudança 

ocorre durante um grande período, mas os benefícios são incalculáveis. 

            Tais autores salientam a importância do Design thinking como 

metodologia para solucionar problemas relacionados ao setor fabril e empresarial. 

Tais dificuldades devem ser resolvidas por meio da união de várias áreas da empresa 

com a finalidade de unir ideias para solucionar problemas.  

De acordo com Ilipinar et al. (2008), design thinking é um método criativo 

apoiado no desenvolvimento de ideias, tornando vital o uso da tecnologia no ambiente 

empresarial. O design thinking extingue o medo de errar e eleva a absorção do 

conhecimento dos colaboradores no processo de soluções de problemas dentro do 

ambiente fabril. 

 De acordo com Brown (2009) o design thinking se inicia com as habilidades 

que os designers obtêm ao longo do tempo, como a de assimilar as necessidades dos 

indivíduos com o procedimento tecnológico acessível aos sistemas, no instinto e 
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competência de conhecer as tarefas e desenvolver ideias que tenham justificativa 

tanto afetiva quanto funcional. 

Segundo Ambrose & Harris (2011) seus estudos são baseados na metodologia 

do design thinking que visa buscar uma solução especifica para uma dificuldade 

encontrada no processo ou desenvolvimento de um produto, que na maioria das vezes 

se inicia na tarefa de encontrar o verdadeiro problema. 

Ambrose & Harris (2011) salientam que: 

 “Projetar é controlar tipos, ser preciso e intencional com cores e imagens. 
Trata-se de ser capaz de selecionar trabalhos estilos e, finalmente, ser capaz 
de entregar algo, seja um cartão de visitas ou um site. é sobre o que você 
está fazendo. O Design Thinking, em contraste, é sobre o porquê de você 
estar fazendo. Muitas vezes, o cliente dirá: “preciso de um novo site”, mas 
seria mesmo esse o caso? Nem sempre. Às vezes, o que ele realmente 
precisa é repensar o que está fazendo, em vez de refazer coisas 
repetidamente, tentando manter o design. Hoje, isso é particularmente 
interessante devido às mudanças na tecnologia”. 

Segundo Vianna et al.(2012) no processo de desenvolvimento do design 

thinking as etapas são lineares, sendo que o procedimento não precisa ser 

necessariamente feito de forma disciplinada, de forma que as etapas podem ser feitas 

de forma a se adequar com o procedimento da empresa. 

De acordo com Ambrose & Harris (2011) o design thinking se divide em sete 

etapas, que são: 

 Definir o problema e os objetivos. Entender o real problema é necessário 

para permitir que haja atitudes precisas para maximizar o tempo de 

solução das dificuldades encontrada, determinando o sucesso no 

desenvolvimento da metodologia; 

 Coletar dados sobre o problema por meio de entrevistas com lideres e 

colaboradores que trabalham diretamente com a atividade em que o 

problema foi encontrado; 

 Socializar com o consumidor final do produto é necessário. Este 

procedimento é feito na maioria das vezes por meio do brainstorming; 

 Antes de apresentar a solução ao destino final é necessário à 

prototipagem, esse procedimento ajuda na materialização da solução; 
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 Rever as soluções e usar a mais pratica. Soluções diferenciadas podem 

trazer risco para a empresa, porem pode ser bem-sucedida; 

 Programar e desenvolver antes de entregar para o cliente final traz 

segurança; 

 O processo de aprendizagem ajuda os designers a aperfeiçoarem o seu 

desempenho, desta maneira, as empresas devem manter um contato 

direto com seus clientes a fim de obter informações. 

 

A metodologia do design thinking é apresentada por meio de varias interfaces 

para facilitar o entendimento do leitor e maximizar o processo de aprendizagem. 

Vianna et al (2012) define design thinking como três etapas: imersão, ideação e 

prototipação, Figura 14. 

Figura 14: Metodologia e etapas do Design Thinking 

 
 Fonte: Vianna, 2012.  
 
 

A imersão é a primeira etapa que consiste em analisar a situação encontrada, 

para que isso seja possível é necessária a união de todos, tanto o cliente como o 

gestor. Nesse momento é feito pesquisas que auxiliam na tomada de decisões, nestas 

pesquisas são considerados o mercado, as novas tecnologias, até mesmo os 

problemas do seu concorrente (VIANNA et al., 2012). 
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Para Vianna et al. (2012) o processo de ideação consiste na análise das 

informações, e que seja adaptado em cartões para facilitar o pensamento na ideia 

alcançada. Pode ser colocado em forma de rabiscos ou fotografias com o intuito de 

focar a ideia central, sem distorcer o objetivo. 

A próxima fase é a prototipação, que tem a finalidade de criar um modelo solido 

para facilitar a análise do produto. Nesta fase podem surgir novas ideias a partir da 

análise do protótipo, tornando necessários novos teste para testar a viabilidade do 

produto. 

Figura 15: processo de prototipação 

 

Fonte: Vianna, 2012 

 
2.5.2. Desenvolvimento de Rack 

 Segundo Moura e Banzato (1997) o desenvolvimento de embalagem pode 

ocasionar em diversos conflitos no setor industrial como os custos industriais, desta 

forma, tal autor cita cinco passos para a eficácia no desenvolvimento de um produto, 

que são: função, proteção, aparência, custo e disponibilidade. 

De acordo com Pedelhes (2005), há vários tipos de produtos que são 

transportados, armazenados, consumidos e condicionados. Porém, é de extrema 

importância a verificação desde meios para o produto possa ser transportado na 

embalagem mais apropriada a ocasião solicitada, pois este fato acarretará na 

qualidade do produto. 

 Kotler e Armstrong (2007) estabelecem produto como qualquer coisa que seja 

capaz de ser comercializada a uma metrópole para obtenção, atenção, consumo ou 

uso, e que possa atender às deficiências e aos ensejos do cliente. 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL  
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 
 

56 

 

Clark e Fujimoto (1991) defendem que o esforço realizado em equipe é a 

principal fonte de sucesso no desenvolvimento de produto, pois transforma 

oportunidades criadas dentro de uma empresa em lucros que serão gerados por meio 

de novos produtos inovadores e tecnológicos que trarão benefícios para os 

colaboradores e gestores.  

Por meio da análise de tais autores, foi possível observar a importância do 

desenvolvimento de novos produtos para o crescimento das empresas nos dias 

atuais, a mostrar o real ganho por meio da inovação e tecnologia por meio do 

investimento que a indústria realiza no setor de desenvolvimento de produtos. 

 De acordo com Baxter (2013) uma das mais misteriosas habilidades do homem 

é a criatividade, podendo ser estimulada e propagada para todos os gêneros, 

atingindo familiares, amigos, indústrias e empresas. Desta maneira, a pessoa ideal 

para trabalhar no setor de desenvolvimento de produtos deve ser criativa a ponto de 

enxergar oportunidades em que ninguém observa e encontrar produtos que os 

clientes anseiam ter. 

Pagano (2012) direciona inovação criativa a evolução de um produto ou serviço 

que surgirão características que atraíram novos seguimentos de clientes, em que a 

inovação buscou algo novo e atraiu clientes novos. Desta forma as empresas devem 

buscar investir em novas tecnologias e tendência na busca de novos produtos para 

permanecer competitiva no mercado. 

Para Löbach (2001) Design é traduzido como configuração ou processo de 

materialização de ideias. O design entende todo a atividade de projetação definindo a 

ideia na configuração e construção de protótipos que resultem em produto industrial, 

podendo ser produzido em serie. “As fases deste processo se denominam design, 

tanto em nível parcial, como na totalidade do processo” (LÖBACH, 2001, p.16).  

Os processos operativos referem-se à realização efetiva do projeto e são 
constantemente verificados pelos processos estratégicos que, por sua vez, 
devem considerar ao estabelecimento de objetivos. A Gestão do Design, 
estratégica e operacional, tem como principais funções: a definição dos 
objetivos e valores da empresa (missão), incluindo os objetivos do design; o 
desenvolvimento de uma estratégia baseada na missão; a execução e 
organização da estratégia; a coordenação e controle do processo de 
produção e o controle do resultado. (MARTINS, 2008, p. 157). 
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Figura 16: Diagrama ilustrativo do Processo de Design em suas etapas. 

 
Fonte: Löbach (2001, p.15). 

 

Para Baxter (200) para o sucesso no desenvolvimento de novos produtos é 

essencial que haja uma estratégia, mostrando quais produtos serão bem aceitos no 

mercado. Esta estratégia desse ser desenvolvida por uma equipe encarregada pelo 

desenvolvimento e pela implantação do produto na empresa. 

Segundo Baxter (2011) para o design de desenvolvimento de produto são 
divididas em quatro etapas, que são: 
 

 Ideias preliminares: é a etapa inicial do processo de desenvolvimento de 

produto. Analisando ideias e testando-as no mercado, mostrando o produto de 

forma clara e simples, por meio de um rascunho a mão ou desenho. 

 Especificações: Nesta etapa se define as oportunidades e especifica o projeto. 

Concluindo estas etapas, os esforços são direcionados para o projeto 

conceitual. 

 Configurações: Nesta etapa o produto conceitual é testado novamente no 

mercado. No processo normalmente são encontradas alternativas e fazem 

mudanças que passam despercebidas no processo anterior (como análise do 

material, cálculo estrutural, processo de fabricação, por exemplo) tornando na 

maioria das vezes o retrocesso necessário para serem feitos os ajustes e o 

alinhamento dos objetivos. 
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 Produção: Nesta fase se compreende o detalhamento do processo e do 

produto, desenhos técnicos para fabricação e construção do protótipo. A 

liberação do protótipo indica o início da fabricação do produto e seu lançamento 

no mercado 

Figura 17: Diagrama ilustrativo das etapas do desenvolvimento de um novo produto. 

 

Fonte: BAXTER (2011, p.37). 
 

Nesta conjuntura se o designer em conjunto com sua equipe possuir 

competências para administrar seus recursos, é possível determinar que o projeto seja 

estruturado e terá mais oportunidades no mercado. O planejamento especificado 
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maximizaria tempo e reduziria custos no desenvolvimento do produto. De acordo com 

Baxter (2011) é nos estágios inicias que se definem a qualidade e o poder de venda 

do produto. 

Quando o projeto conceitual estiver pronto, deve-se definir o seu mercado 
potencial, seus princípios operacionais e os principais aspectos técnicos. Até 
aqui um grande número de decisões terá sido tomado e um considerável 
volume de recursos financeiros, alocado. Contudo, os gastos com o 
desenvolvimento ainda são relativamente pequenos – a pesquisa ocorreu só 
no papel e os trabalhos de projeto consistem de desenhos e modelos baratos. 
A introdução de mudanças em etapas posteriores, como na fase de 
engenharia de produção, pode implicar em refazer matrizes de elevadíssimos 
custos. (BAXTER, 2011, p.44) 

Figura 18: Custos e benefícios em diferentes estágios do processo de desenvolvimento. 

 

Fonte: BAXTER (2011, p.45) 
 

 De acordo com Baxter (2011) a parte inicial de desenvolvimento de produto é 

o momento mais importante, pois é a etapa ao qual se define o objetivo do projeto. 
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Tal objeto possibilita desenvolver o orçamento é calcular o seu possível retorno de 

acordo com o investimento. 

Para BÜRDEK (2006) o design deve atingir problemas específicos como 

analisar inovações tecnológicas, facilitar a priorizar a solução de problemas e deixar 

transparente o desenvolvimento de produtos dentro do ambiente fabril. 

De acordo com Gomes Filho (2010) uma das principais finalidades do conceito 

de desenvolvimento de produto é a interação do homem com o objeto. O que se nota 

no desenvolvimento de produto é a interação do homem com o objeto, usuário e 

interface, e se o produto está satisfazendo as necessidades que o objeto ofereceu ao 

mesmo antes do processo de compra. 

Segundo Gomes e Filho (2010) as funções básicas do desenvolvimento de 

produto se dividem em três: 

 
Figura 19 - Funções Básicas do Desenvolvimento de Produtos. 

.  

Fonte: Gomes Filho (2006). 
 

De acordo com Gomes e Filho (2010) o produto deve se conectar com o usuário 

de forma a facilitar o seu dia a dia. Tais funções são divididas em função prática, 

teórica e simbólica que serão explicadas a seguir:  

 Função pratica: é o relacionamento do objeto com o cliente, se este 

objeto atende suas necessidades fisiológicas, como conforto, eficácia e 

facilidade. Esta função está ligada diretamente com a produção, 

fabricação, meterias, criatividade e ergonomia. 
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 Função estética: esta função é diretamente ligada ao psicológico, 

ligando o usuário a forma do produto, sendo a percepção que o usuário 

tem do objeto, aspectos como: social, cultural, experimental e estético. 

 Função simbólica: é a função de se conectar com o usuário dentro de 

seu psíquico, fazendo com que o produto se comunique com o usuário, 

por meios de valores pessoais, emocionais e sentimentais. 

Segundo Gomes Filho (2010) cada função serve como pilar apara outra duas. 

Isso acontece quando o designer por qualquer motivo da mais importância para uma 

função, configurando o produto de acordo com o seu gosto, isso faz com que as outras 

funções interajam entre si. 

 

Figura 20:  Predominância de função. 

 

Fonte: Gomes Filho (2006). 
 
 

2.5.3. Ergonomia 

De acordo com Lugli (2010) A palavra “ergonomia” é de origem grega formada 

pelas palavras Ergon (trabalho) e Nomos (regra), então na raiz a palavra ergonomia 

significa regras para o trabalho. Nos Estados Unidos também se usa como sinônimo 

de Ergonomia o termo human factors (fatores humanos). A ergonomia é aplicada ao 

projeto de desenvolvimento de produto, maquinas, equipamento, ambiente, tarefas, 

segurança, saúde, conforto e eficiência no trabalho, focalizando o bem estar do 

homem. A ergonomia não se direciona a um conhecimento especifico, ela se direciona 

também para: fisiologia, antropologia, biomecânica, psicologia, desenho industrial, 

engenharia, informática, etc. 
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Foi na década de 1970 que iniciaram as primeiras abordagens ergonômicas, 

feitas pelo professor francês Alain Wisner que até hoje são base para os estudos na 

área (Silva e Paschoarelli, 2010). No Brasil a ergonomia surgiu por meio do modelo 

proposto pelas professoras Ana Maria de Morais e Claudia Mont’Alvão, que deixaram 

claras os métodos por meio de estudos e projetos. 

Segundo Gomes Filho (2010) pelo fato de ergonomia tratar o aspecto homem, 

objeto e trabalho, existe diversas fases a serem tradadas dentro da ergonomia devido 

a sua complexidade. Os principais fatores básicos da ergonomia são: 

 Tarefa: é o funcionamento do sistema com o intuito de maximizar os 

resultados. Trabalhando de forma a utilizar os produtos de maneira a 

facilitar o ambiente de trabalho, que em muitos casos se quebram os 

protocolos. 

 Segurança: é a utilização do produto de forma segura em relação a suas 

características e funcionalidade, perceptíveis e operacionais, com a 

finalidade de que não ocorram acidentes no seu manuseio e no processo 

de montagem. 

 Conforto: é o bem- estar e a comodidade. O a facilidade que o produto 

possa trazer no dia a dia de forma física e sensorial, que interliga a 

segurança. 

 Estereotipo popular: são práticas já esperadas pelas pessoas no 

manuseio e utilização de algum produto. Por exemplo, quando você 

aumenta o volume de som do celular, sabendo que a parte superior 

aumenta o som e a parte inferior o diminuí, ou até mesmo a leitura de 

um jornal começando a leitura como movimento dos olhos da direita para 

a esquerda. 

 Envoltórios de alcances físicos: são artifícios que diminuam o uso 

desnecessário de força e tentativas extenuantes, este fator tem a 

finalidade de facilitar o uso e a interação do produto com o usuário. 

 Postura: é a forma correta do corpo no ambiente. É a atividade em que 

as partes do corpo estão de forma correta, atuando no seu espaço 

determinado, interagindo com as outras partes do corpo com a finalidade 
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de movimentar o corpo sem o prejudica-lo. A postura refere-se às 

atividades anatômicas do corpo humano, interligado as limitações e o 

equilíbrio, exercendo as leis da física e biomecânica. 

 Aplicação de força: é o esforço necessário para fazer determinada 

atividade ou a energia física. Os problemas ergonômicos estão ligados 

diretamente ao produto inadequado e o seu manejo de forma a trazer 

problemas de saudade, tais problemas estão ligados diretamente ao 

produto, ao posto de trabalho e a atividade exercida. 

 Materiais: qualquer substancia solida, gasosa e liquida é um material. 

Os problemas ergonômicos ligados as matérias são a utilização 

inadequadas destes produtos, não sendo compatíveis com as leis e 

normas especificadas, podendo trazer risco a saúde do colaborador. 

 Manuseio Operacional: é o ato de movimentar, empurrar, puxar, girar, 

torcer, pegar, etc. Os problemas ergonômicos neste caso estão 

relacionados com o movimento inadequados de manuseio do produto. 

 
2.6 Seleções de Materiais 

 
2.6.1. Aços Carbono 

 De acordo com Chiaverini (2010) O aço é uma relativamente complexa, 

eles não são caracterizados somente apenas pela sua composição de carbono ou por 

um conjunto de outros componentes que fazem com que o aço possua diferentes 

propriedades mecânicas. Nestas condições para uma classificação simples pode-se 

estabelecer percentuais limites de carbono (C) presentes na composição química do 

aço que variam de 0,008% à 2,11% C. 

  Aço com baixo teor de carbono, carbono inferior a 0,3%; 

  Aço com médio teor de carbono, carbono entre 0,3 e 0,7%; 

  Aço com alto teor de carbono, carbono superior a 0,7%. 

 De acordo com Callister (2010) os aços são de extrema importância para 

o setor industrial, na fabricação de carros, caminhões, ônibus, prédios, eletrônicos, 

em toda a cadeia produtiva. Ainda salienta que a escolha do aço para determinada 
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tarefa indica o sucesso e o complemento do objetivo final do desenvolvimento de 

determinado processo. 

 De acordo com Chiaverini (2010), os principais objetivos dos tratamentos 

térmicos e termoquímicos são usualmente para promover:  

 Alterações nas tensões residuais; 

 Aumento ou diminuição da dureza;  

 Aumento da resistência mecânica; 

 Melhora da ductilidade; 

 Melhora na resistência ao desgaste; 

 Melhora da usinabilidade;  

 Modificação das propriedades elétricas e magnéticas. 

 

 2.6.1.2. Aço SAE 1020 

 
De acordo com Luz (2018) O aço SAE 1020 é um dos aços ao carbono mais 

comum utilizado como aço para cementação com excelente relação custo benefício 

comparado com aços mais ligados para o mesmo propósito. Possui excelente 

plasticidade e soldabilidade. 

O aço SAE 1020 é indicado para parafusos, trefilados duros, chassis, discos de 

roda, peças em geral para máquinas e veículos submetidos a esforços pequenos e 

médios. O aço SAE 1020 altamente tenaz, particularmente indicado para fabricação 

de peças que devam receber tratamento superficial para aumento de dureza, 

principalmente cementação. O aço SAE 1020 é utilizado ainda para eixos em geral, 

forjados. Para que o aço SAE 1020 possua estas características, ele deve seguir 

composições químicas especificas. Os Aços SAE 1020 tem Baixa temperabilidade, 

excelente forjabilidade e soldabilidade, porém sua usinagem é relativamente pobre. 

Pode ser aplicado em cementação. Os Aços SAE 1020 tem como Aplicação ideal para 

produtos como Parafusos, pregos, eixos, componentes forjados sem maiores 

exigências, barra de distribuição, peça cementada, tubos soldados (MAJEWSKI, 

2017). 
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Quadro 2: Composição química típica do Aço SAE 1020. 

SAE/AISI C Mn P Máx. S Máx. 

1020 0,18- 0,23 0,30-0,60 0,040 0,050 

Fonte: Gerdau (2013). 

 
2.6.2. Metalografia 

 Segundo Colpaert (2008) metalografia é um método de estudo dos matérias 

nos seus menores detalhes, com o intuito de observar suas estruturas, em especial 

suas propriedades físicas, processo, composição, com a finalidade de mostrar como 

o material se comporta sobe determinada força ou aplicação.  

Marmontel (2011) cita que as propriedades como tenacidade, fragilidade e 

resiliência estão caracterizadas no material e podem ser vistas e analisadas através 

da metalografia. 

De acordo com Fasano (1900) e Rohde (2010) a metalografia procura associar 

a estrutura do material com sua função, mostrando o seu real desempenho, em meio 

ao seu processo e finalidade no setor produtivo, em que é exercida determinada força 

neste material. 

Tais autores demostram que a metalografia tem a finalidade de analisar o 

material antes de seu processo para que o mesmo possa ter um desempenho 

favorável no processo que o mesmo esteja desempenhando. Desta forma, a 

metalografia tem o papel de trazer segurança e confiança na busca da base adequada 

de escolha e analise de material para o processo de produção, criação, etc. 

Para Silva e Avanzi (2011), Metalografia é o estudo das características 

estruturais ou da constituição dos metais e suas ligas, com a finalidade de relacioná-

los com suas propriedades físicas, químicas e mecânicas. 

Segundo Coutinho (1980) a metalografia permite analisar a real propriedade do 

material para fins de redução de material, com o intuito de deixar o produto mais leve 

a fins de reduzir gases que agridam a atmosfera. 

Seria praticamente impossível uma análise tão detalhada da estrutura do 

material a olho nu, neste caso é preciso que haja o auxílio de um microscópio para 

uma análise mais especifica do material, que é conhecida como micrografia. Por meio 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL  
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 
 

66 

 

da macrografia e micrografia é possível analisar e observar várias características do 

material, como trincas, falhas, pontos fortes e fracos, discastes e rupturas 

(COLPAERT, 2008). 

Coutinho (1980) diz que por meio da metalografia foi possível selecionar 

possíveis matérias a serem usadas na área automobilística como alta resistência e 

sem corrosão. Os elementos mais utilizados são Cu, Mg, Si, Mn, Fe, Ti e outros, 

formando sistemas sustentável e resistente. 

De acordo com tais autores, os as analise macrografica e micrografica são de 

extrema importância para a elaboração de um produto, com a finalidade de dar o 

máximo de qualidade possível na obtenção de um resultado satisfatório da qualidade 

no produto finalizado. 

 

2.6.3. Ensaio Micrografico 

De acordo com Colpaert (2008) micrografia é o estudo dos metais com o auxílio 

de microscópio, visando a análise detalhada de sua composição e sua textura. Neste 

processo é necessária a limpeza da área a ser examinada e o uso de reagente 

químico. 

Segundo Colpaert (2008) no processo micrográfico é definida a amostra a ser 

analisada; seleciona a parte plana e higienizada no processo; o uso de reagente 

químico na área a ser usado; uso do microscópico para a observação do material por 

meio de fotografias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL  
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 
 

67 

 

3.0 METODOLOGIA 

O desenvolvimento deste projeto de produto foi baseado na metodologia de 

Baxter (2011), propõe que o processo de desenvolvimento de produto se caracteriza 

pelos aspectos visuais, protótipo, necessidades de mercado, preocupação ecológica, 

confiança e redução de custos. Visa integrar os pontos de vista mercadológico com 

engenharia, bem como a identificação e satisfação das necessidades do consumidor. 

Sendo assim a busca por quatro etapas no desenvolvimento do produto que são: 

 Ideias preliminares: geração de ideias; 

 Especificações: definir as oportunidades e especificar o projeto; 

 Configurações: fazer testes, analisar as alternativas de mudanças, 

cálculo estrutural, analise do material, processo de fabricação e ajustes; 

 Produção: detalhamento do processo do produto, elaboração do 

desenho técnico e produto pronto para a produção. 

Segundo Baxter (2005), “a inovação é um ingrediente vital para o sucesso dos 

negócios” e gera uma competição entre as empresas de forma acirrada em que estas 

procuram introduzir continuamente novos produtos para que não percam parte do seu 

mercado. Portanto, o desenvolvimento de novos produtos é encarado como uma 

atitude importante, porém arriscada. Para o sucesso de uma inovação é necessário 

que se faça um estabelecimento de metas, em que se deve verificar se o produto irá 

satisfazer os objetivos propostos; se será bem aceito pelo consumidor; se possuirá 

um custo acessível. (BAXTER, 2005). 

Neste capitulo serão mostrados os materiais na elaboração do Rack, tais como 

suas propriedades mecânicas, composição física, resistência e o método de 

desenvolvimento do Rack Metálico no curso do Programa de Pós-Graduação 

Mestrado Profissional em Design, Tecnologia e Inovação, do Centro Universitário 

Teresa D’Ávila em parceria com uma empresa de componentes industriais, situada na 

cidade de Cruzeiro, São Paulo 
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3.1. Ideias preliminares: gerações de Ideias 

O planejamento para o desenvolvimento de uma nova embalagem foi realizado 

mediante a necessidade de criar um novo modelo de Rack, que atenda aos requisitos 

de: 

 Sustentabilidade; 

 Inovação; 

 Custos; 

 Segurança 

 Design e desenvolvimento de produto. 

A geração de ideias é um processo importante na atividade de inovação, pois 

essa atividade garante o avanço econômico das empresas e sua competitividade no 

mercado. Nesta etapa, foram considerados os aspectos interno e externo de 

movimentação e estocagem de ferramentas na empresa, envolvendo áreas como: 

engenharia, construção de projetos, caldeiraria, recursos humanos, compras, vendas, 

fiscal e prensado. 

   
3.2. Especificações: analise de oportunidade 

Com relação a sistemas de armazenagem, como uma listagem de divisões e 

subdivisões, uma relação dos materiais que são possíveis estocar com auxílio de 

Racks metálicos são inúmeras, o ganho com eficiência de transporte, ergonomia, 

produtividade, entre outras vantagens que complementam o uso de racks metálicos 

em determinados sistemas. 

Contanto é importante mencionar o quanto Racks metálicos são importantes 

para os sistemas de armazenagem e no que diz respeito ao transporte de peças. Além 

de ajudar a otimizar o espaço cedido para estudo, assegurando, dessa forma, a 

qualidade dos produtos. 

Quando se trata dos sistemas de armazenagem, os racks metálicos também 

se tornam itens muito importantes para compor estas estruturas. Pois podem ser 

adaptados para as mais diversas funções, como caixas-pallets, pallets e estrados, por 

exemplo, da mesma forma que adotam subdivisões de racks desmontáveis, racks 
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aramados, estantes, porta pallets dentre outros produtos que facilitam o transporte, 

movimentação e armazenagem de produtos. 

Assim, quando inseridos nos grandes estoques de mercadorias, os racks 

metálicos são essenciais quando se precisa adaptar as plataformas no quesito altura, 

para que dessa maneira esteja de acordo com as questões de trabalho, quando se 

trata de ergonomia. 

Em tempo, a ergonomia baseia-se num estudo do relacionamento entre homem 

e máquina, no ambiente de trabalho, com o objetivo de estabelecer uma segurança e 

uma excelência no relacionamento de ambos, para que desta forma, o trabalhador 

mantendo sua saúde física, garantirá uma eficiência no que diz respeito ao aumento 

da produção e, consequentemente, um aumento na lucratividade da empresa. 

Da mesma forma que traz diversas características exclusivas, os racks 

metálicos também apresentam muitas vantagens quando se trata dos centros de 

armazenagem, como: 

 Um maior custo/benefício; 

 Maior resistência mecânica; 

 Redução no peso da estrutura; 

 Um aumento na durabilidade; 

 Possibilidade de manutenção; 

 Facilidade da produção em qualquer medida; 

 Resistência à umidade; 

 Adaptável as questões que envolvem a sustentabilidade, como a 

reciclagem; 

 Adaptável a todos os tipos de centros de armazenagem. 

 

3.3. Configurações do projeto. 

Assim como nos demais setores de produção, o projeto de racks metálicos 

também exige um cuidado específico com uma equipe de desenvolvimento 

especializada e qualificada, pois, assim, pode-se garantir que o produto final atenda 

a todas as exigências solicitadas. 
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3.1.2. Composição e resistência do material 

O processo de dureza e resistência do aço Carbono SAE 1020 é concedida por 

meio da confiança da empresa parceira IOCHEP MAXION situada na cidade de 

Cruzeiro na empresa fornecedora de aço a Gerdau, que informaliza os componentes 

químicos e mecânicos do aço em seu catálogo. 

A composição química do aço Carbono SAE 1020 é de extrema importância 

para a elaboração de Rack, pois garantira a qualidade do produto final. O quadro 3 

nos mostra seus componentes químicos e a concentração (%) de cada componente 

no aço SAE 1020. 

 

Quadro 3: Composição química do Aço SAE 1020 

SAE/AISI C Mn P Máx. S Máx. 

1020 0,17-0,23 0,30-0,60 0,040 0,050 

Fonte: Gerdau (2013). 
 

As propriedades mecânicas do aço são essenciais para o desenvolvimento do 

produto, por meio destas características é possível encontrar o material ideal para o 

desenvolvimento do Rack que transportará o ferramental de aproximadamente 500 

kg. O quadro 4 vem mostrando a propriedade mecânica do aço SAE 1020. 

 

Quadro 4: propriedades mecânicas do Aço SAE 1020 

Qualidade RT (N/mm²) LE (N/mm²) Al (%) EST (%) DUR (HB) 

SAE 1020 800-950 Min.520 Min. 13 Min. 30 240-285 

Fonte: Gerdau (2013). 
 

As propriedades mecânicas são da bitola de 40 mm milímetro do aço, porem 

suas propriedades mecânicas podem se alterar. Porem para a construção do Rack 

metálico o aço carbono SAE 1020 atende as necessidades e até mesmo as superam.  

O aço SAE 1020 tem mais propriedades mecânicas que permitem que o 

mesmo possa atender a requisitos mais específicos, como: Densidade, tração, 

Elasticidade, quadro 5. 
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Quadro 5: Propriedades mecânicas do aço SAE 1020. 

Densidade 7.87 g/ cm 3. 

Limite de escoamento 350 Mpa. 

Resistência a tração 420 Mpa. 

Elasticidade 205 GPa. 

Alongamento 50 mm 15% 

Redução de área 45% 

Dureza rockwell B 68 

Dureza de carga 121 

Condutividade térmica 51.9 W/ mK. 

Coeficiente de expansão t 11.7 um /m°C. 
 

Fonte: Gerdau (2013). 
 

 
3.3.3. Métodos 

Os métodos utilizados para a execução deste projeto foi a caracterização 

microestrutura dos materiais (SAE 1020) pelas técnicas metalograficas, dureza e a 

simulação da resistência mecânica, desenvolvimento do design do Rack metálico pelo 

detalhamento técnico em 2D via AutoCad® para o protótipo, ora em 3D por meio de 

modelagem virtual Cliever Lab (Pro)® com finalidade de criar o Mock-up.  

 

3.3.4. Cálculo estrutural 

Análise estrutural teve como finalidade a determinação dos efeitos 

de cargas sobre estruturas físicas e seus componentes por meio da modelagem e o 

cálculo dos dados do Rack em relação ao ferramental. As estruturas submetidas a 

este tipo de análise incluem todas aquelas que devem resistir a cargas, tais como 

edifícios, pontes, veículos, máquinas, móveis, roupas, camadas do solo, próteses e 

tecidos biológicos.  

Os campos da mecânica aplicada, ciência dos materiais e matemática, a fim de 

calcular a deformação da estrutura, bem como as forças internas, tensão, reações de 

apoio, acelerações e estabilidade. Os resultados da análise são usados para verificar 

a aptidão de uma estrutura para seu uso, frequentemente sem ser necessário realizar 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carga_estrutural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura#Estruturas_constru%C3%ADdas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_estrutural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica_aplicada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_dos_materiais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_aplicada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deforma%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tens%C3%A3o_(mec%C3%A2nica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estabilidade_estrutural
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testes físicos. A análise estrutural é, portanto, uma parte fundamental do projeto de 

engenharia de estruturas. (HIBBELER 2013) 

Momento de inercia de uma seção composta: 

𝐼𝑥"𝐼" = 𝐼𝑥1+. . . . 𝐼𝑥𝑛                                                equação 1 

Para calcular o Ix"I" calcula-se o Ix de cada seção e soma-se a distância "d²" 

da linha centro figura até o eixo "x" e multiplica-se pela área da seção em analise: 

𝐼𝑥1 = 𝐼𝑥′1 + 𝑑² ∗  𝐴                                                equação 2 

 

𝐼𝑥′1 = (𝑏 ∗ ℎ³)/12 𝑑                                               equação 3 

 

 

A= área da seção em análise 

d= distância entre o centro de gravidade da seção em analise e o eixo "x" ou 

"y" 

Quando o centro gravidade da seção em analise for coincidente com o eixo "x" 

ou "y" temos: 

𝐼𝑥1 = 𝐼𝑥′ 1                                                              equação 4 

3.3.5. Metalografia 

 Seccionamento  

As amostras de aço carbono SAE 1020 para análise metalográfica foram 

cortadas, em uma seccionadora convencional modelo COR40, fabricadas pela 

AROTEC, utilizando-se de um disco de corte abrasivo para materiais, no Laboratório 

de Metalografia da IOCHEP MAXION.  

Figura 21 - Seccionadora utilizada para o corte da amostra. 

 
Fonte: o autor (2018). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_estrutural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_estrutural
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 Embutimento 

O equipamento utilizado para o embutimento foi a Prensa PRE-30MiPRE-40Mi, 

posteriormente ao corte, as amostras foram embutidas a quente, utilizando-se de 

baquelite. O processo foi realizado no Laboratório de Metalografia IOCHEP MAXION. 

Figura 22- Prensa utilizada no processo de embutimento. 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

 Lixamento  

O processo de lixamento foi realizado no Laboratório de Metalografia da 

IOCHEP MAXION, na lixadeira metalografica do modelo “PRECISION” PL02ET, 

foram utilizadas lixas d’água com granulometrias # 220, 320, 600, 1000, 1200. A 

avaliação do processo de lixamento foi controlada por meio de um microscópio óptico 

de bancada. A cada troca de lixa, as amostras sofreram rotação de 90º.  

                  Figura 23 - Politriz manual para lixamento 

 
Fonte: o autor (2018). 

 

 Polimento Mecânico 

O processo de polimento das amostras foi feito no Laboratório de Metalografia 

IOCHPE MAXION, na politriz metalografica “PRECISION” PL02ET com velocidade de 
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rotação de 600 RPM. A suspensão para o polimento usada foi a Alumina 1,0µm, 3,0µm 

e 1,0µm. A avaliação do aço carbono SAE 1020 foram controladas com auxílio de um 

microscópio óptico de bancada, para controlar a ausência de riscos e artefatos. A cada 

processo de análise foi feita a limpeza com água destilada e secagem com jato de ar 

frio.  

Figura 24 - Politriz manual para polimento 

                                      
Fonte: O autor (2018). 

 
 

 Ataque Químico 

 O ataque químico foi realizado no laboratório Metalográfico da IOCHEP 

MAXION com o reagente NITAL 2,0% e sua composição corresponde em 2% de Ácido 

Nítrico (Pa. 65%) e 98% de Álcool Etílico. O tempo de ataque para a revelação 

microestrutural foi na faixa de 8 e 10 segundos por imersão, em seguida foi feita a 

lavagem em água destilada e secagem com jato de ar quente. 

 

 Microscopia Óptica 

A análise microscópica foi realizada no laboratório Metalografico da IOCHPE 

MAXION, com o microscópio Óptico de alta resolução, marca Olympus com o objetivo 

de caracterizar a microestrutura do aço utilizados no trabalho. A técnica utilizada foi 

campo claro. 
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Figura 25: Microscópio Óptico Olympus 

 

Fonte: O autor (2018). 
 

3.4. Projeto de Produto  

Os materiais industriais utilizados para o desenvolvimento do Design do Rack 

metálico para armazenamento de dispositivo do conjunto de ferramental de corte, 

furação e dobramento foi aço carbono SAE 1020 na condição como recebida. 

Foram utilizadas as sobras (sucatas) do processo do corte a laser de 

componentes automotivos (longarinas de picape S10). O Rack produzido e testado 

virtualmente e fisicamente a sua resistência e estabilidade perfaz sua capacidade de 

3000 kg e o ferramental possui 500Kg.  

Figura 26: Material utilizado para a fabricação do rack metálico. 

 

Fonte: O autor (2018) 
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3.4.1 Processos de solda 

O processo de soldagem é a forma versátil, baixo custo e sua simplicidade para 

operações de montagem para união primária, revestimento ou a manutenção de 

peças e materiais. O Rack metálico foi desenvolvido utilizando a técnica de solda 

MIG/MAG e eletrodo revestido (Arco manual).  

A soldagem MIG/MAG é feita por arco elétrico com gás de proteção, que 

consiste no processo de estabelecer entre a peça requerida e um consumível (arame) 

um arco, e assim continuamente será fundido enquanto um fluxo de gás inerte ou ativo 

protege o metal da solda. 

Solda por eletrodo revestido (arco manual) envolve uma fonte de corrente 

constante, porta eletrodo, garra negativa, cabos de solda e a peça a ser soldada. Suas 

principais funções são isolar a alma de aço do eletrodo, proteger o metal de solda do 

oxigênio e do nitrogênio do ar, estabilizar e direcionar o arco elétrico e adicionar 

elementos de liga ao metal de solda. 

 

3.4.2 Segurança 

Na elaboração do Rack metálico em aço carbono SAE 1020 foi observado a 

segurança no transporte do ferramental, com isso foi desenvolvido nas extremidades 

do Rack metálico, borrachas antiderrapantes para dar estabilidade no transporte do 

ferramental. 

Na parte inferior do Rack metálico foram colocadas borrachas antiderrapantes 

para dar estabilidade no transporte do ferramental de corte, furação e dobra. Todas 

essas adaptações foram feitas pensando na segurança do transporte de ferramentas 

no setor industrial. 

 

3.4.3. Projeto de produto 

A configuração do projeto começa com o conceito escolhido e termina com o 

protótipo desenvolvido e testado. A proposta do novo produto deve começar com a 

geração de ideias, em que são exploradas todas as formas possíveis de fabricação. 

Para a geração de ideias, Baxter (2011) define elementos para o processo criativo: 

 Pensar somente nas ideias: esquecer das restrições práticas; 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL  
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 
 

77 

 

 Procurar ideias fora do domínio normal do problema. 

Baxter (2011) sugere que se utilize de técnicas para a redução do problema, 

expansão do problema e digressão do problema, como a análise das funções, análise 

morfológica, analogias e metáforas, clichês e provérbios. 

Na técnica de desenvolvimento do Rack metálico foram feitos vários 

Sketchings, para iniciar o processo de criatividade para a elaboração do protótipo. 

Depois de uma ideia formada foi um elaborado desenho no AutoCAD 2016® que 

desenvolve desenho em 2 D para o auxílio visual das perspectivas do projeto.  

As atividades foram feitas no Laboratório de Materiais, Modelagem e Texturas 

“Prof. Wilson Kindlein Junior” no UNIFATEA, Figura 28. 

 

Figura 27: interface do AutoCAD 2016. 

 

Fonte: o autor (2018). 

Foi desenvolvido um mock-up por meio da impressora 3D no laboratório que 

utilizou o software Cliever Lab (pro) em eixos X,Y e Z. 
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Figura 28: software Cliever Lab (pro). 

 

Fonte: o autor (2018). 

  

Para desenvolvimento do mock-up foi utilizada a impressora 3D do modelo da 

Cliever® com a finalidade de estabelecer uma visão do pré-projeto em relação a 

ergonomia, forma, geometria, intercambiabilidade, usabilidade e a disposição do 

ferramental em escala reduzida. 

 
Figura 29: Impressora 3D Cliever. 

 
Fonte: o autor (2018). 
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3.4.4. Estudo de tempos e métodos 

 Com uma experiência de 7 anos no local de trabalho, foi possível observar 

diversas dificuldades no processo de armazenamento de ferramentais, porém, a 

eficiente na gestão de estoque foi necessária o aprofundamento na observação 

(análise da tarefa) durante o processo logístico desde o início (em que entra a matéria-

prima) até a saída (em que o produto é entregue ao cliente em nota). 

 Para a análise do tempo foi utilizado um cronometro digital de alta precisão 

para análise do tempo de movimentação do conjunto de ferramental de corte, furação 

e dobra.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
4.1. Viabilidade Econômica e técnica 

Até o momento foi analisada a questão do custo do processo de fabricação do 

Rack metálico, em meio que, o pallet de madeira tem um custo aproximadamente de 

R$ 52,00 no mercado interno, o valor do pallet de madeira foi definido por meio de 

pesquisa em diversos sites de fornecedores.  

O tempo de troca do pallet de madeira é de aproximadamente 6 meses, o custo 

médio dos pallets de madeira é de R$ 52,00 (cinquenta de dois reais), totalizando um 

custo anual de R$ 104,00 (cento e quatro reais). O Custo do Rack Metálico em aço 

1020 é de aproximadamente R$206,00 (duzentos e seis reais) este valor foi definido 

por meio da soma do valor do aço que foi disponibilizado da empresa parceira e 

também do valor da mão de obra na fabricação do Rack metálico. 

 Com o uso de 3 (três) anos do pallet de madeira a empresa contabiliza um 

gasto de R$312,00 (trezentos e doze reais) e que o custo do pallet de madeira foi 

maior do que o do Rack metálico. Nota se que o rack metálico pode ter um tempo de 

vida útil de aproximadamente 15 anos com manutenção adequada e a empresa 

parceira terá a redução de custo no valor de R$1.560,00 (hum mil e quinhentos e 

sessenta reais) neste período.  

Tabela 2: Comparativo de custos 

MATERIAIS 1 ano 15 anos 

Pallet R$ 104,00 R$ 1.560,00 

Rack aço SAE 1020-sucata R$ 206,00 ** 

Fonte: o autor (2018) 
 

 

Na empresa parceira tem aproximadamente 1.000 (hum mil) ferramentais esta 

informação que para a empresa a redução de custo de aproximadamente 

R$1.560.000,00 (hum milhão e quinhentos e sessenta mil reais) já contabilizado o 

valor do Rack metálico neste valor. Os custos indexados ao fator de constrição de 

racks de aço representa o custo de fabricação e a mão de obra direta da empresa, 

Figura 31. 
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Figura 30: Custos de desenvolvimento com material reaproveitado SAE 1020 

 
Fonte: o autor (2018) 

 
 
 

4.2. Caracterização microestrutural do material utilizado na construção do 

Rack metálico 

 
 Para a caracterização microestrutural foi utilizado a técnica de microscopia 

óptica observou nas micrografias com a magnitude de 500x no aço SAE 1020 e 

apresenta nas regiões claras a presença de ferrita, e nas regiões escuras a presença 

de perlita em seu contorno de grão. Esses microconstituintes traduzem ao material e 

a estrutura do Rack facilidade na trabalhabilidade, processo de fabricação e 

ductilidade.  

             
Figura 31: Aço Carbono SAE 1020 atacada com Nital, 500x 

 

Fonte: o autor (2018) 
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4.3. Projeto de produto e Design do Rack Metálico 

 
No processo de desenvolvimento do Rack foi analisado o dimensional do 

ferramental, em que o mesmo tem um comprimento de 1300 mm,  largura 1100 mm 

e 215 mm de altura. A concepção e o desenvolvido um modelo de Design de Rack foi 

feito no Laboratório de Materiais, Modelagem e Texturas – “Prof. Dr. Wilson Kindlein 

Junior” – UNIFATEA, de acordo com o dimensional do ferramental no formato 3D, 

Figura 35. 

Figura 32: Rack metálico desenvolvido no AutoCAD 2016. 

 

Fonte: o autor (2018). 

 

O Rack metálico tem o dimensional de 9 mm de folga entre as extremidades 

para facilitar o encaixe da empilhadeira, ponto A. No ponto B a largura entre as 

extremidades, em que a largura total é de 1100 mm para que haja folga no manuseio 

e na movimentação da empilhadeira no ambiente fabril. 

No ponto C indica o comprimento do ferramental de 1300 mm, havendo uma 

folga de 40 mm para facilitar o encaixe. O ponto E a borracha tem a função de isolar 

a área de atrito entre os materiais, contribuindo com a segurança e protegendo o 

ferramental e o Rack metálico. 

E 
 B 

 

A 
 

C 
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As demais partes que interligam as estruturas do Rack metálico serão 

produzidas em aço carbono SAE 1020 pela facilidade no processo de furação, corte, 

pintura, manuseio e flexibilidade. 

Na parte inferior do ferramental foi analisada a segurança do Rack, por meio 

da análise do dispositivo de armazenamento atual, para que não haja movimentações, 

foram adaptados batentes e borrachas para aumentar a aderência na movimentação. 

No ponto F indica a borracha que foi colocada na parte inferior do Rack com o intuito 

de segurança na movimentação, aumentando a aderência no controle do ferramental 

durante o processo, Figura 36. 

 O desenvolvimento do desenho técnico com as medidas adequadas foi 

produzida para auxiliar a produção do rack em escala real e suas vistas Figura 37.  

 

Figura 33: Vista inferior do Rack Metálico – 3D. 

 

Fonte: o autor (2018). 
 
 

F 
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 Figura 34 - Desenho Técnico do Rack metálico. 

Fonte: o autor (2018) 

  

O Rack metálico foi produzido a partir do desenho técnico para a realização da 

análise da tarefa e ser testado em situação real no ambiente fabril, Figuras 38 e 39.  

 
Figura 35 - Rack metálico em aço SAE 1020 finalizado 

 

 

Fonte: O autor (2018) 
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Figura 36 - Rack metálico com conjunto de ferramental de corte, furação e dobra 

  
Fonte: O autor (2018) 

 
 

4.3.1 Cálculo Estrutural 

 
O cálculo estrutural foi uma atividade importante para garantir a resistência do 

uso do Rack metálico em ambiente fabril na movimentação e transporte dos 

ferramentais. 

A viga C (lateral) utilizada no processo de montagem do Rack garante uma 

maior flexibilidade e resistência no momento de inércia no processo logístico. 
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Figura 37: Viga ''C'' lateral indicada para resistir ao momento de tensão 

 

Fonte: o Autor (2018) 
 

Figura 38: Momento de inércia nos eixos x e y 
 

 
Fonte: o autor (2018) 

 

Momento Fletor (M), é a resultante momento de todas as forças e momentos 

de uma porção isolada sobre a outra porção na direção transversal ao eixo da barra 

na seção transversal de corte.  
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As estruturas atende tanto quanto a tensão de flexão que é menor eu tensão 

admissível com a condição de flecha que é menor que a tensão admissível, para 

situações A e B. 

 

Figura 39: Momento Fletor nas condições A e B 

 

Fonte: o autor (2018) 
 

4.4 Estudo de tempos e métodos e Design do Rack 

 
No processo de troca de ferramental (Setup) é utilizada uma empilhadeira para 

buscar o ferramental, entretanto o estoque localiza-se na área externa do setor e para 

que a atividade seja feita de forma rápida foi necessário que uma empilhadeira esteja 

disponível e um preparador para orientar o local do ferramental que entrará na prensa, 

Figura 44. 
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Figura 40 – percurso da empilhadeira entre produção e estoque ferramentais na planta 

industrial. 

 

Fonte: O autor (2018) 

 

 Neste estoque de ferramentais estão aproximadamente 90 % das 

ferramentas usadas na prensaria média da empresa, Figura 45. 

 

Figura 41– Setor interno do ambiente fabril que são estocados os ferramentais. 

 

   Fonte: O autor (2018) 

 

Na análise do setor de armazenamento de ferramental observou- se as 

condições de movimentação existentes no local, como organização e pavimentação 

e isso contribui para que ocorram acidentes e quedas dos ferramentais.  
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Ficaram evidentes as condições inadequadas do terreno em que trafegam as 

empilhadeiras, Figura 46. 

Figura 42 – Local de movimentação de empilhadeira na planta. 

 

Fonte: O autor (2018) 

  

No setor de prensados é constante o trafego de empilhadeiras, isso influencia 

no desenvolvimento de um rack metálico para trazer segurança dentro do setor fabril. 

Neste setor existem diversas prensas com características e capacidades diferentes 

para formar diversos componentes diferentes.  

O setup tem um tempo médio de 25 minutos, Figura 47. 
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Figura 43 – Setor de estampagem de componentes automotivos. 

 

Fonte: O autor (2018) 

O ferramental é colocado ao lado da prensa para facilitar a troca de ferramental, 

observou-se que há duas ferramentas sem padrão de manuseio, podendo causar 

acidente com a queda, Figura 48. 

Figura 44: Ferramental aguardando setup 

 

Fonte: o autor (2018) 
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Figura 45: Planta baixa do setor de prensados com a nova rota 

 

Fonte: o autor (2018) 
 

Foi possível fazer um mapeamento do tempo e movimentação do conjunto do 

ferramental de corte, furação e dobra do estoque até o ferramental e a Figura 49 

descrevem dois pontos A e B. O ponto A indica local em que o ferramental será 

utilizado e ponto B local de armazenamento. 

Durante o percurso de movimentação foi analisado o trajeto e cronometrado o 

tempo, nesta atividade foi possível medir o tempo de solicitação do ferramental 

(programador) até a chegada da ferramenta de corte, furação e dobra na prensa.  

O tempo movimentação no percurso A até B é de 7 minutos, ao chegar ao 

ponto B é feita a procura do ferramental que estende em torno de 10 minutos, a 

retirada do ferramental do estoque corresponde a 30 segundos. O tempo 

movimentação no percurso B até A é de aproximadamente 7 minutos. 
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O tempo total de movimentação na área de prensados médios (longarinas e 

chassis) perfaz de 25 (vinte e cinco) minutos. 

Destaca-se com o desenvolvimento do Rack Metálico neste projeto tecnológico 

o percurso do ponto A até B (vice e versa) facilita a estabilidade, identificação, elimina 

a ponte rolante para a retirada do Rack e padroniza a movimentação, o 

armazenamento e setup (troca) de ferramentais realizadas diariamente pelo 

empilhaderistas e colaboradores.  

O tempo de trajeto foi reduzido para 10 minutos em relação ao processo 

anterior 

 

Reflexão 

Marcílio Antunes Leite Filho é uma pessoa determinada que nunca mediu 

esforços para alcançar os seus objetivos. Antes do mestrado profissional, a 

mentalidade era apenas estudar para ter um emprego razoável, uma vida normal sem 

muitas expectativas, vivendo apenas do que o destino nos reserva. 

Com o mestrado obtive o conhecimento de técnicas e metodologias de Design, 

tecnologia, Inovação, análise de materiais, ergonomia, metalografia, dimensionais em 

2D e 3D. Foi possível observar a relação entre indústria e universidade, demonstrando 

a importância que a academia tem na sociedade em conjunto com a pesquisa e 

desenvolvimento e facilitando o dia a dia. Sou muito grato ao UNIFATEA por me dar 

a oportunidade de me desenvolver profissionalmente e socialmente. 

O mestrado profissional elevou minha alta estima, e deu a coragem necessária 

para chegar na condição de mestre, com uma nova atitude de buscar sempre o 

improvável com a mentalidade de que tudo é possível. O próximo objetivo ou sonho 

que em breve se tornará realidade é o tão sonhado doutorado, mas porque sonhar 

tão alto? É simples, o fracasso de quem sonha alto é maior do que o sucesso de quem 

não sonha. 
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5. CONCLUSÃO 

Com este trabalho podemos analisar viabilidade dos sistemas de 

armazenagem e logísticos. Para elaboração de pesquisas, além da utilização e 

pesquisas bibliográficas com a fundamentação teórica de autores pioneiros e 

contemporâneos nos diversos setores abordados, é característico deste o método de 

criação de produto seguindo a metodologia de Baxter. 

Foi desenvolvimento um Dispositivo de armazenamento (Rack) que atende as 

necessidades do setor de prensados utilizando as técnicas de microscopia óptica e 

garantindo a resistência e dureza o material por meio do cálculo estrutural e teste em 

ambiente fabril. 

Destacou-se com base em processo teórico e prático, que o rack metálico de 

aço tem uma grande vantagem competitiva sobre racks de madeira, visando um 

melhor processo de ergonomia, transporte e economia de materiais. 

Verificou-se os riscos que podem ocorrer com a utilização de racks 

convencionais e as oportunidades tecnológicas que o desenvolvimento de um rack 

metálico poderiam trazer mediante a utilização do design, tecnologia e inovação. 

Analisaram-se os materiais e suas estruturas com a finalidade de garantir a 

resistência e suas propriedades mecânicas e químicas, dando ao rack metálico 

segurança e qualidade na movimentação e estocagem de ferramentas de corte, 

furação e dobra. 

Com o desenvolvimento do Rack metálico foi possível diminuir o tempo de 

movimentação e setup em torno de 10 minutos, maximizando o tempo de produção e 

retirando a ponte rolando do processo, trazendo maior comodidade ao 

empilhaderistas e os colaboradores que fazer a troca de ferramental 

Conforme os resultados obtidos por meio da realização desse projeto, levantou-

se de maneira quantitativa índices de melhoria das atividades produtivas, logísticas e 

de armazenagem. Pode-se perceber que a empresa foco do estudo poderá maximizar 

a produtividade e consequentemente seus lucros, utilizando o dispositivo de 

armazenamento sendo do tipo Rack Metálico, em que por meio da aplicação do 

conceito do design proporcionou melhorar vários aspectos que tangem a atividade 

produtiva, logística e na cadeia de valor do produto. 
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Conclui-se que o objetivo do projeto foi atingido, já que o modelo apresentado, 

quando comparado com o conceito atual de dispositivos de armazenamento, 

apresentam inúmeras vantagens produtivas, logísticas, ocupacionais, ambientais e 

financeiras, em que os rendimentos com a utilização do Rack Metálico impactaram 

em uma grande economia para a empresa, os resultados foram obtidos por meio da 

redução do passivo ambiental, na padronização do setor de armazenamento de 

ferramental, maximização do tempo de setup e redução de custo estimando. 
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