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HIGH-PERFORMANCE MACHINING CENTER ROI: HOW TO DETERMINE 
A MACHINE’S TRUE VALUE

Justifying a capital equipment purchase by calculating its 

return on investment (ROI) can be challenging for many 

shops. Manufacturers often focus only on equipment 

price when making these calculations and fail to evaluate 

the total life cycle cost or anticipated performance of 

the equipment. In reality, the acquisition, operating, 

maintenance and decommission costs can all affect a 

machine’s true ROI calculation.

It’s important to carefully weigh ROI in order to make a 

solid decision about which equipment to purchase, as it 

can ultimately determine the payback period for the machine. 

This white paper discusses how to make a complete ROI 

calculation by addressing these four areas:

•  The factor’s of high-performance machines that          

impact ROI

•  How automation can improve ROI 

•  How leasing versus buying affects ROI 

•  ROI examples 

RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO EM CENTROS DE USINAGEM:  
COMO DETERMINAR O VALOR REAL DE UMA MÁQUINA

Justificar um investimento de capital em equipamentos 

calculando o retorno sobre o investimento (ROI) para o 

equipamento pode representar um desafio para muitas 

fábricas. Os fabricantes frequentemente levam em 

consideração apenas o preço ao efetuar esses cálculos, 

deixando de avaliar o ciclo de vida completo ou o 

desempenho esperado do equipamento. Na verdade, os 

custos de aquisição, operação, manutenção e retirada 

de operação podem afetar o cálculo do retorno sobre o 

investimento real da máquina.

É importante ponderar o retorno sobre o investimento 

atentamente para tomar uma decisão sólida em relação ao 

equipamento a ser adquirido, pois isso poderá determinar 

o período de retorno do investimento para a máquina.

Esta monografia analisa como efetuar um cálculo 

completo do retorno sobre o investimento levando em 

consideração quatro áreas:

• Os fatores das máquinas de alto desempenho que  

 afetam o retorno sobre o investimento

• Como a automação pode aumentar o retorno  

 sobre o investimento

• Como arrendar versus comprar afeta o retorno  

 sobre o investimento

• Exemplos de retorno sobre o investimento
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FATORES QUE AFETAM O RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO

Os fabricantes tipicamente adquirem novos equipamentos 

para aumentar sua capacidade ou aprimorar os métodos 

e tecnologias usadas na produção. Ao se determinar 

o retorno sobre o investimento para essas máquinas, 

o fabricante examina atentamente o preço de compra. 

Entretanto, os custos de operação, manutenção e retirada 

de operação dessas novas máquinas podem tornar o preço 

de compra original insignificante. 

Custos de aquisição incluem o preço de compra, 

instalação e treinamento. Os serviços pós-venda, 

reputação do fornecedor, garantia e serviços de suporte 

oferecidos são outros fatores importantes a considerar. A 

disponibilidade do fornecedor para efetuar treinamento 

em operação e manutenção e aumentar a competência 

dos funcionários é algo que pode evitar problemas 

de produtividade. Os custos de manutenção e reparos 

também devem ser analisados. 

Em termos de custos de operação, os fabricantes devem 

determinar o impacto que o novo equipamento terá sobre a 

produtividade. A filosofia por trás do projeto e a construção 

de uma máquina podem afetar significativamente esse 

fator. Um centro de usinagem de alto desempenho possui 

um projeto e uma construção que melhoram os aspectos 

principais da operação, incluindo duração do ciclo, vida da 

ferramenta, qualidade das peças e confiabilidade. 

Por exemplo, um centro de usinagem de alto desempenho 

possui um Spindle (eixo Arvore) de alta potência que 

facilita cortes em alta velocidade e baixo esforços de 

usinagem. Um spindle de construção rigída permite também 

aceleração e desaceleração rapida para reduzir o tempo 

gasto em atividades que não sejam de corte. Os Rolamentos 

do Spindle é o suporte principal para a ferramenta, e um 

rolamento  maior é mais adequado para lidar com forças de 

corte. O tipo e a posição dos rolamentos  também  podem 

afetar a rigidez da máquina e os tipos de forças que ela pode 

suportar. Uma coluna escalonada contribui para a resistência 

da máquina e pode ser mais estável. Máquinas com base em 

peça unica e fundida, nivelamento em três pontos e colunas 

multinível podem reduzir a vibração da máquina.

OS FATORES QUE AFETAM O RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO DE UMA FERRAMENTA SE 
APLICAM A TODO O CICLO DE VIDA DA MÁQUINA. EMBORA ESSES FATORES POSSAM NÃO 
DEMONSTRAR O RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO IMEDIATO, ELES SÃO IMPORTANTES PARA 
MOSTRAR AOS FABRICANTES QUE OS RESULTADOS SERÃO AFETADOS.
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• Uma real avaliação da duração do ciclo de uma máquina 

pode ser efetuada levando-se em consideração esses 

atributos de alto desempenho do projeto de máquinas. 

Várias peças podem ser usinadas em uma única 

configuração e a máquina pode ser pré-programada para 

cada trabalho. É possível usinar mais peças por turno 

em comparação a máquinas comuns. Produzir mais 

peças e reduzir mão de obra reduz automaticamente o 

custo real por peça e compensam o preço de compra 

menor original. 

• Centros de usinagem de alto desempenho têm 

demonstrado aumentar a vida e o desempenho da 

ferramenta. Sua construção rígida significa que são 

necessárias menos passadas com a ferramenta, o 

que reduz os tempos de processamento. A deflexão 

rotacional geralmente reduz a vida da ferramenta por 

deixar materiais mais pesados ou variações de materiais 

para as ferramentas de acabamento. Uma máquina de 

alto desempenho elimina isso. Ao controlar as forças e a 

deflexão, a vida da ferramenta de acabamento também 



OS GRÁFICOS ACIMA ILUSTRAM TESTES DE VIDA DA FERRAMENTA REALIZADOS COM UM CENTRO DE USINAGEM CONVENCIONAL E DE ALTO DESEMPENHO DURANTE OPERAÇÕES DE DESBASTE (PRIMEIRO) 
E ACABAMENTO (SEGUNDO) EM FERRO DÚCTIL 65-45-12. DURANTE OPERAÇÕES DE DESBASTE, O CENTRO DE USINAGEM DE ALTO DESEMPENHO AUMENTOU EM 20% O TEMPO DE USINAGEM ANTES DE 
ATINGIR UM NÍVEL IDÊNTICO DE DESGASTE DA FERRAMENTA. ALÉM DISSO, O CENTRO DE USINAGEM CONVENCIONAL APRESENTOU FORTE DEFLEXÃO, DEIXANDO PARA TRÁS UMA CAMADA DE MATERIAL 
DE 0,05 MM. ESSA CAMADA EXTRA DE MATERIAL FOI COMPENSADA DURANTE AS OPERAÇÕES DE ACABAMENTO COM UMA PROFUNDIDADE RADIAL DE CORTE DE 0,18 MM, ENQUANTO A OPÇÃO DE ALTO 
DESEMPENHO TEVE UMA PROFUNDIDADE RADIAL DE CORTE DE 0,12 MM.
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stability of the high-performance machine allows for deeper 

axial depths, increasing the metal removed by each tool. 

A high-performance machine also maintains the integrity 

of the coolant, keeping out tramp oil and metal particles, 

which extends tool life. 

 The costs related to better tool life include more than just 

the tool itself. Improved tool life leads to less operator in-

tervention and reduces the cost per part. There’s the added 

labor related to swapping tools in the machine, updating 

tool information, transporting to the tool room, changing 

tools and measuring new tool length. Manufacturers benefit 

with increased part quality, accuracy and consistency, as 

well as reduced scrap costs.

 In side-by-side testing between a high-performance ma-

chine and a commodity machining center, the design of 

the high-performance machine can increase tool life by as 

much as 36 percent. Just a simple 15 percent improvement 

in tool life has been shown to reduce part cost by as much 

as 2 percent, increase return on capital by 6 percent, and 

improve gross profit margin by 2 percent.  

TOOL WEAR OBSERVED ON A HIGH-PERFORMANCE MACHINING CENTER AFTER 38 ROUGHING 
PASSES IN 4140 ALLOY STEEL. REPLENISH COST WAS $60 FOR FOUR NEW INSERTS.

TOOL WEAR OBSERVED ON A CONVENTIONAL MACHINING CENTER AFTER 28 ROUGHING PASSES IN 4140 
ALLOY STEEL. REPLENISH COST WAS $924 FOR FOUR NEW INSERTS AND A TOOL BODY REPLACEMENT.

•  The accuracy and precision of a high-performance machine 

also affect part quality. When secondary operations like 

spotting, hand finishing or long EDM processes can be 

eliminated or reduced, turnaround times and lead-times 

are affected. Even parts with complex geometries come off 

the machines with tight tolerances and high-quality surface 

finishes, lowering labor costs and enabling a manufacturer 

to take on more orders.

•  Reliability also factors in to ROI, especially when it is related 

to both the machine and the supplier providing that ma-

chine. When machine suppliers can maintain close ties with 

customers and support them on a high level, it saves time in 

the long run. Special programming features also mean that 

operators do not have to continually stand at the machine to 

recall programs, and the equipment can run uninterrupted 

or unattended. It is also important to remember that warran-

ties are not an insurance against downtime. Free replace-

ment parts do not make up for the cost of lost productivity 

resulting from machine downtime. The ability to reliably and 

consistently produce parts is more valuable than the per-

ceived benefits of a warranty.
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DESGASTE DA FERRAMENTA OBSERVADO EM UM CENTRO DE USINAGEM DE ALTO DESEMPENHO 
APÓS 38 PASSADAS DE DESBASTE EM LIGA DE AÇO 4140. O CUSTO DE REPOSIÇÃO FOI DE US$ 
60 PARA QUATRO NOVOS INSERTOS.

DESGASTE DA FERRAMENTA OBSERVADO EM UM CENTRO DE USINAGEM CONVENCIONAL APÓS 
28 PASSADAS DE DESBASTE EM LIGA DE AÇO 4140. O CUSTO DE REPOSIÇÃO FOI DE US$ 924 
PARA QUATRO NOVAS GUARNIÇÕES E SUBSTITUIÇÃO TOTAL DO CORPO.

aumenta porque ela não precisa de passadas adicionais 

para algumas operações. Para essas operações, esse 

controle pode economizar até 50 por cento dos custos 

de ferramentas perecíveis. A estabilidade da máquina de 

alto desempenho permite profundidades axiais maiores, 

aumentando a quantidade de metal removida por cada 

ferramenta. Uma máquina de alto desempenho também 

mantém a integridade do refrigerante, mantendo 

isolados os resíduos de óleo e partículas de metal, o que 

aumenta a vida da ferramenta.

Os custos associados à maior vida da ferramenta incluem 

mais do que apenas a ferramenta em si. Uma vida mais 

longa da ferramenta gera menos intervenções do operador 

e reduz o custo por peça. Existe o acréscimo de mão 

de obra associado à troca de ferramenta na máquina, 

atualização das informações da ferramenta, transporte para 

a sala de ferramentas, troca de ferramentas e medição 

do comprimento da nova ferramenta. Os fabricantes se 

beneficiam da melhor qualidade, precisão e consistência 

das peças, além dos custos menores de refugos. 

Em testes comparativos de máquinas de alto desempenho 

e centros de usinagem convencionais, o projeto da 

máquina de alto desempenho pode aumentar a vida das 

ferramentas em até 36 por cento. Um mero aumento de 15 

por cento da vida da ferramenta tem demonstrado reduzir 

o custo das peças em até 2 por cento, aumentando o 

retorno sobre o investimento em 6 por cento e a margem 

bruta em 2 por cento.  

• A exatidão e a precisão de uma máquina de alto 

desempenho também afeta a qualidade das peças. 

Quando operações secundárias como marcação, 

acabamento manual ou longos processos de Eletroerosão 

podem ser eliminadas ou reduzidas, os tempos de 

resposta e lead times são afetados.  Mesmo peças 

com geometrias complexas podem sair das máquinas 

com altas tolerâncias e acabamentos de superfície de 

alta qualidade, reduzido os custos de mão de obra e 

permitindo que os fabricantes aceitem mais pedidos. 

• A confiabilidade também afeta o retorno sobre 

o investimento, especialmente quando relacionada 

à máquina e ao fornecedor da máquina. Quando 

os fornecedores de máquinas podem manter laços 

estreitos com os clientes e oferecer suporte de alto 

nível a esses clientes, isso economiza tempo em longo 

prazo. Recursos de programação especiais também 

significam que os operadores não precisam permanecer 

ao lado das máquinas para reinicializar programas, 

e que o equipamento pode operar sem interrupção 

ou sem operador. Também é importante lembrar que 

garantias não garantem contra tempo de parada. Peças 

de reposição gratuitas não compensam o custo da 

baixa produtividade causada por máquinas paradas. A 

capacidade de produzir peças de maneira confiável e 

consistente vale mais do que os benefícios aparentes de 

uma garantia.
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O SEU CÁLCULO DO RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO INCLUI TODOS OS CUSTOS DE PROPRIEDADE? O CUSTO INICIAL DO INVESTIMENTO É APENAS A PONTA DO ICEBERG, OCULTANDO DIVERSOS CUSTOS 
QUE OS FABRICANTES DEVEM CONSIDERAR PARA ENTENDER O RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO REAL.

RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO DO 
EQUIPAMENTO

CUSTOS OCULTOS 
DE PROPRIEDADE

PREÇO

DESPERDÍCIO
DESEMPENHO
DO PRODUTO

MÃO DE OBRA

CUSTOS DE REPAROS FINANCIAMENTO/FLUXO DE CAIXA

FERRAMENTAS 
PERECÍVEISTEMPO DE PARADA 

NÃO PLANEJADO

CUSTOS DE REINSTALAÇÃO
MANUTENÇÃO

INSTALAÇÃO
CUSTOS DE RETIRADA

DE PRODUÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

ITENS CONSUMÍVEIS

REFUGO

O seu cálculo do retorno sobre o investimento inclui todos os custos de propriedade?
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Finalmente, existem fatores operacionais geralmente 

ignorados em uma abordagem de retorno sobre o 

investimento típica. Ao examinar esses custos de 

propriedade ocultos, uma Empresa deve levar em conta os 

seguintes fatores:

• Qual o desempenho esperado da máquina: haverá 

menos refugo, menos desperdício e peças de melhor 

qualidade fabricadas? 

• O equipamento e seus processos dão à empresa 

vantagem competitiva sobre os concorrentes? 

• Com que frequência a empresa usa esse equipamento? 

• A empresa pode reduzir o espaço ocupado usando 

menos máquinas?

 • O impacto financeiro dos estoques e trabalho em 

processo (WIP). 

• Existe alguma vantagem em termos de consumíveis e 

eficiência no uso de energia? 

Existem muitos custos frequentemente não calculados 

associados a manutenção. É importante lembrar que, uma 

vez iniciada a produção, paradas não programadas podem 

erodir rapidamente qualquer economia no preço de 

compra. Como as verbas de manutenção são tipicamente 

incorporadas aos custos operacionais, elas provavelmente 

não são contabilizadas no cálculo do retorno sobre o 

investimento para equipamentos. Os custos associados 

a reparos, manutenção preventiva e quaisquer custos 

de paradas não programadas devem ser incluídos nos 

cálculos. Com uma máquina de alto desempenho, esses 

custos não são os mesmos da operação de máquinas 

ineficientes e menos confiáveis. 

Ao comprar equipamentos, os fabricantes também 

devem incluir os custos de retirada de operação. O valor 

residual da máquina deve ser incluído no retorno sobre o 

investimento real. Tipicamente, no final do contrato ou do 

financiamento, fabricantes devem decidir o que fazer com 

a máquina. Eles podem se desfazer da máquina ou mantê-

la em operação por outros quatro a dez anos. 

Como a máquina de baixo custo é totalmente 

depreciada em três anos, ela parece econômica 

nos livros contábeis. Esse tipo de raciocínio leva os 

fabricantes a manter a máquina em operação muito 

além do tempo que seria razoável. Tipicamente, com 

uma máquina de baixo custo, no quarto ao décimo-

segundo ano, os custos de manutenção sobem às 

alturas, a qualidade das peças diminui e o refugo 

aumenta, tudo isso enquanto os custos das ferramentas 

perecíveis aumenta. No final de três anos, o valor da 

máquina é mínimo. Por outro lado, uma máquina de 

alto desempenho pode prorrogar a vida e aumentar a 

confiabilidade dos componentes, reduzir os custos de 

manutenção e reter 50 por cento do seu valor no final 

de três anos. Esses benefícios devem ser incluídos no 

cálculo do retorno sobre o investimento.

Exemplo de manutenção:

Com um fuso de esferas recirculantes hipotético,  

a reposição da peça pode variar de US$ 3.700 a  

US$ 4.900. Instalação e mão de obra custam de 

US$ 1.500 a US$ 2.000 adicionais. Existe ainda o 

custo das peças rejeitadas, paradas não planejadas 

e de horas extras para compensar a produção 

perdida. A produção cai a zero até que a peça 

seja reparada. Também é importante lembrar 

que a falha do fuso de esferas recirculantes não 

aconteceu de repente.  

A máquina provavelmente estava sofrendo um 

declínio de desempenho antes que se soubesse o 

que havia de errado que afetava a qualidade das 

peças. Existem muitos custos frequentemente não 

calculados, associados a manutenção. Também 

não se deve interpretar garantia como seguro 

contra paradas. Se a máquina está parada, o custo 

do evento não planejado é muito maior do que 

os custos dos reparos. A lucratividade da empresa 

depende de operações eficientes.
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HOW AUTOMATION CAN IMPROVE ROI

Many manufacturers don’t take into consideration the fact 

that automation can increase machine utilization by as 

much as 95 percent, because machines are kept in cycle. 

The minute one part is completed, the next part goes into 

production, sometimes running 24/7. Faster part turnaround 

results from eliminating direct setups on the machine. More 

throughput helps the business become more profitable. By 

factoring in better machine utilization through a high-per-

formance machining center, machine count can also be re-

duced. Businesses can purchase fewer machines to achieve 

desired production volumes. 

Automation also allows for flexible production quantities. Part 

mix and part volumes can be changed quickly and reliably in 

order to address the customer’s evolving needs. Lead-times are 

reduced. Automation also reduces cycle times, eliminates repeti-

tive movements, improves tool life and reduces labor, all while 

resulting in more parts per shift. The outcome brings higher 

quality parts with less scrap and lower part costs. The manufac-

turer is able to gain a competitive position in the marketplace 

due to reduced labor and part expenditures. All of these factors 

reinforce the fact that automation should be included in any 

ROI calculations.

COMO A AUTOMAÇÃO PODE AUMENTAR O RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO

Muitos fabricantes não levam em consideração o fato 

de que a automação pode aumentar o uso de uma 

máquina para até 95 por cento porque as máquinas são 

mantidas em ciclo. Assim que uma peça é concluída, 

a próxima peça entra em produção, algumas vezes 

operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Troca 

rápida de tipos de peça resulta em baixo tempo de 

set-ups na máquina. Mais peças produzidas ajudam a 

empresa a se tornar mais lucrativa. Ao se incluir o uso 

mais eficiente das máquinas por meio de um centro 

de usinagem de alto desempenho, também é possível 

diminuir o número de máquinas. As empresas podem 

comprar menos máquinas para obter os volumes de 

produção desejados. 

A automação também permite quantidades de produção 

flexíveis. O mix e o volume de peças podem ser alterados 

rapidamente de maneira confiável para satisfazer as 

necessidades variáveis dos clientes. Os lead times são 

menores. A automação também reduz os tempos de 

ciclos, elimina movimentos repetitivos, aumenta a vida 

das ferramentas e reduz a mão de obra, fornecendo ainda 

mais peças por turno. O resultado inclui peças de maior 

qualidade com menos refugo e custos menores por peça. 

A empresa pode obter vantagem competitiva no mercado 

devido ao menor custo de mão de obra e despesas 

com peças. Todos esses fatores reforçam o fato de que 

a automação deve ser incluída em qualquer cálculo de 

retorno sobre o investimento.
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Um arrendamento pode economizar fluxo de caixa 

mensalmente, o que não ocorre com pagamentos 

de financiamento ou pagamentos à vista. Isso 

ocorre porque a empresa estará pagando pelo 

valor da máquina que está sendo usada somente 

durante o prazo de arrendamento. Existem dois 

tipos de arrendamento: CAPITAL E OPERAÇÃO

Um ARRENDAMENTO DE CAPITAL é similar a 

um empréstimo a prazo. O ativo e o passivo de 

arrendamento são contabilizados nos livros fiscais 

da empresa que mostram a despesa mensal com 

depreciação e juros. No final do arrendamento, 

a empresa pode adquirir o equipamento por um 

valor nominal. Em um arrendamento de capital, 

a empresa paga pelo custo total da máquina 

pelo prazo do arrendamento e detém a posse do 

equipamento no final desse prazo, exatamente 

como um empréstimo tradicional. 

Um ARRENDAMENTO OPERACIONAL é como 

alugar a máquina por um período de tempo. 

O pagamento mensal representa uma despesa 

operacional. Um arrendamento operacional 

representa o menor valor de pagamento 

mensal, pois a empresa só paga pelo valor 

do equipamento usado durante o prazo de 

arrendamento. O valor do equipamento no final 

do prazo é o elemento de custo mais importante 

para se determinar o valor do pagamento 

mensal. No final do prazo de arrendamento, 

a empresa decide se deseja prorrogar o prazo 

de arrendamento, adquirir o equipamento ou 

devolver o equipamento.

O IMPACTO DE ARRENDAR X COMPRAR 
(análise feita para o mercado nos Estados Unidos)

Após avaliar o custo por peça da aquisição, operação, 

manutenção e automação, o fabricante deve examinar a 

melhor maneira de pagar pelo equipamento. 

Existem duas formas de se pagar por um equipamento: à 

vista ou através de financiamento. Pagar à vista permite 

à empresa possuir o equipamento assim que a operação 

é concluída. A empresa pode amortizar o custo pela vida 

útil do equipamento. Entretanto, comprar também pode 

reduzir a disponibilidade de caixa da empresa para outros 

investimentos como expansão de fábricas ou melhorias, 

marketing ou compra de equipamentos futuros. 

Um financiamento permite que a empresa administre 

melhor seu fluxo de caixa mensal gerado pelo 

equipamento em relação ao pagamento mensal devido 

ao veículo de financiamento. Existem duas maneiras de 

se financiar uma compra: por meio de um empréstimo 

tradicional ou pelo arrendamento do equipamento. Com 

um empréstimo tradicional, o financiado paga certo valor 

mensal e obtém a posse do equipamento no final do 

prazo de financiamento. Arrendar o equipamento pode ser 

uma estratégia de aquisição alternativa que pode reduzir o 

custo operacional de equipamentos de alto desempenho. 

De todas as opções de financiamento, o arrendamento 

oferece a maior flexibilidade para atender às necessidades 

específicas de cada empresa. 

Ao se comprar um ativo, é essencial levar em consideração 

os custos de propriedade em longo prazo, como 

manutenção e tempo de parada, que podem crescer quando 

uma empresa mantém um ativo ao longo do tempo. O 

arrendamento permite que a empresa administre melhor seu 

fluxo de caixa obtendo, ao mesmo tempo, equipamentos 

melhores e um retorno sobre o investimento maior. O 

arrendamento oferece flexibilidade de capacidade e 

financiamento. A empresa pode adicionar outras máquinas 

se o cliente solicitar um volume de produção maior. O 

equipamento pode ser devolvido no final do contrato, se 

desejado, ou adquirido no final do prazo de arrendamento. 

Se a produção de uma empresa durar apenas três anos, 

faz mais sentido arrendar porque a empresa pagará 

apenas pela depreciação da máquina, mas ainda terá 

todos os benefícios de uma máquina de alto desempenho. 

Por outro lado, se uma máquina de menor qualidade for 

adquirida com a intenção de descartá-la no final dos três 

anos, os custos totais serão os mesmo de se a empresa 

tivesse arrendado uma máquina de alto desempenho, mas 

sem os benefícios de uma máquina de alto desempenho.
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AN EXAMPLE OF EQUIPMENT ROI

To compete in manufacturing, it is often the best technical 

product and solution that likely yield the superior return on 

investment. Two examples illustrate this point.

(click image to view larger)

1)  When comparing a low-cost vertical machining center

(VMC) to a high-performance VMC that costs 50 percent 

more, if a company considers that the high-performance 

machine is 10 percent faster, yield 32 percent lower cost 

VMC

per part, and has 65 percent gross profit margin, even 

though this machine costs 50 percent more, it can actually 

be a better return on investment and yield a better overall 

part cost.

EXEMPLO DE RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO DE UM EQUIPAMENTO

Para se competir em manufatura, muitas vezes será o melhor 

produto técnico e solução que trarão o melhor retorno sobre 

o investimento. Dois exemplos ilustram esse raciocínio.

1) Ao comparar um centro de usinagem vertical de 

baixo custo (VMC) a um VMC de alto desempenho que 

custa 50% a mais, se uma empresa levar em conta que 

a máquina de alto desempenho é 10% mais rápida, 

VMC

representa um custo por peça 32% menor e possui 

margem bruta de 65%, mesmo custando 50% a mais essa 

máquina terá um retorno sobre o investimento melhor 

com um custo total por peça menor. 

DOWNLOAD DA PLANILHA DE RETORNO 
SOBRE O INVESTIMENTO INTERATIVA

SENSIBILIDADE DO PREÇO DE PEÇAS DE SOLUÇÕES DE 
BAIXO CUSTO COMPARADAS A INVESTIMENTOS DE ALTO CUSTO

VANTAGEM

DESCRIÇÃO UNIDADE
CENTRO DE USINAGEM 

VERTICAL DE BAIXO CUSTO

CENTRO DE USINAGEM 
VERTICAL DE ALTO 

DESEMPENHO PS95

PRODUÇÃO

Volume de produção por ano 87,500 PPY 87,500 87,500

Tempo de ciclo de usinagem por peça min 18 16

Taxa de refugo 1,50% 0,75%

Horas totais de produção necessárias horas 26,650 23,510

Tempo em operação 80% 85%

Efi ciência (utilização) 65% 75%

Horas brutas de produção necessárias 41,000 31,346

Horas de produção por ano / máquinas necessárias 6.000 horas 7 5

CAPITAL

Custo por máquina $90,000 $145,00

Custo total de máquinas $630,000 $725,000

Confi guração de instalação $5,000 $35,000 $25,000

Custos de acessórios por máquina / custo total $25,000 $175,000 $125,000

Custo de ferramentas duráveis por máquina / custo total $15,000 $105,000 $75,000

Investimento durável total $945,000 $950,000

Depreciação por ano 7 anos $135,000 $135,000

DESPESA

$ operador/hora/ano (1 operador/2 máquinas) /custo total $65 hr $1,365,000 $975,000

Custos de fi nanciamento Venda à vista $  -

Custos de manutenção por máquina / ano $6,000 $3,000

Custos totais de manutenção $42,000 $15,000

Ferramentas perecíveis $2.00 peça $175,000 $148,750

Serviços públicos $3,000 máquina $21,000 $15,000

Espaço ocupado ??? ??? certamente menos!

Custo de paradas não planejadas ??? ??? provavelmente menor!

Custos totais de operação $1,603,000 $1,153,750

Custos anuais $1,738,000 $1,289,464

Custo por peça $19.86 $14,74

Preço de venda por peça / lucro bruto $24.83 $2,172,500 $2,172,500

Lucro bruto total por ano $434,500 $883,036

Percentual de lucro bruto 20% 41%

Lucro total por contrato 3 anos $1,303,500 $2,649,107

Capital total investido $945,000 $950,000

Valor da máquina no fi nal do prazo $126,000 $290,000

Custo líquido após três anos $819,000 $660,000

Retorno sobre o capital investido 60% meta 159% 401%

Receita total em três anos $6,517,500 $6,517,500

Custo em três anos $5,214,000 $3,868,393

Percentual de margem bruta total 25% 68%
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AN EXAMPLE OF EQUIPMENT ROI

To compete in manufacturing, it is often the best technical 

product and solution that likely yield the superior return on 

investment. Two examples illustrate this point.

(click image to view larger)

1)  When comparing a low-cost vertical machining center

(VMC) to a high-performance VMC that costs 50 percent 

more, if a company considers that the high-performance 

machine is 10 percent faster, yield 32 percent lower cost 

VMC

per part, and has 65 percent gross profit margin, even 

though this machine costs 50 percent more, it can actually 

be a better return on investment and yield a better overall 

part cost.

2) Comparar ação entre um centro de usinagem horizontal 

de baixo custo (HMC) e um HMC de alto desempenho: 

Embora a máquina de alto desempenho custe 50% 

mais do que a opção de baixo custo, a máquina de alto 

HMC

desempenho produz mais peças, é 15% mais rápida, custa 

19% menos por peça e gera duas vezes o retorno sobre o 

investimento. A margem bruta é de 25% na máquina de 

baixo custo e 54% na máquina de alto desempenho. 

DOWNLOAD DA PLANILHA DE RETORNO 
SOBRE O INVESTIMENTO INTERATIVA

SENSIBILIDADE DO PREÇO DE PEÇAS DE SOLUÇÕES DE 
BAIXO CUSTO COMPARADAS A INVESTIMENTOS DE ALTO CUSTO

VANTAGEM

DESCRIÇÃO UNIDADE
CENTRO DE USINAGEM 

HORIZONTAL DE 
BAIXO CUSTO

CENTRO DE USINAGEM 
HORIZONTAL DE ALTO 
DESEMPENHO A51NX

PRODUÇÃO

Volume de produção por ano 37,500 PPY 37.500 37.500

Tempo de ciclo de usinagem por peça min 34 29

Taxa de refugo 1,00% 0,75%

Horas totais de produção necessárias horas 21.465 18.262

Tempo em operação 85% 96%

Efi ciência (utilização) 75% 85%

Horas brutas de produção necessárias 28.620 21.485

Horas de produção por ano / máquinas necessárias 6.000 horas 5 4

CAPITAL

Custo por máquina $250.000 $375.000

Custo total de máquinas $1.250.000 $1.500.000

Confi guração de instalação $10,000 $50.000 $40.000

Custos de acessórios por máquina / custo total $50,000 $250.000 $200.000

Custo de ferramentas duráveis por máquina / custo total (2 cada) $20,000 $100.000 $80.000

Investimento durável total $1.650.000 $1.820.000

Depreciação por ano 7 anos $235.714 $260.000

DESPESA

$ operador/hora/ano (1 operador/2 máquinas) /custo total $ 65 hr $975.000 $780.000

Custos de fi nanciamento Venda à vista $ -

Custos de manutenção por máquina / ano $20.000 $5.000

Custos totais de manutenção $100.000 $20.000

Ferramentas perecíveis $2.50 hora $93.750 $79.688

Serviços públicos $3,000 máquina $15.000 $12.000

Espaço ocupado ??? ??? certamente menos!

Custo de paradas não planejadas ??? ??? provavelmente menor!

Custos totais de operação $1.183.750 $891.688

Custos anuais $1.419.464 $1.151.688

Custo por peça $37,.85 $30,71

Preço de venda por peça / lucro bruto $ 47.32 $1.774.330 $1.774.330

Lucro bruto total por ano $354.866 $622.643

Percentual de lucro bruto 20% 35%

Lucro total por contrato 3 anos $1.064.598 $1.867.929

Capital total investido $1.650.000 $1.820.000

Valor da máquina no fi nal do prazo $250.000 $750.000

Custo líquido após três anos $1.400.000 $1.070.000

Retorno sobre o capital investido 60% meta 76% 175%

Receita total em três anos $5.322.991 $5.322.991

Custo em três anos $4.258.393 $3.455.063

Percentual de margem bruta total 25% 54%
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CONCLUSÕES

Para se manter competitivos atualmente, as empresas 

devem usar a tecnologia mais avançada disponível 

no mercado, e usar toda a sua capacidade. Adquirir 

uma máquina de alto desempenho pode aumentar 

dramaticamente o retorno sobre o investimento de 

uma empresa por meio de confi abilidade, precisão e 

desempenho de longo prazo. 

• Máquinas de baixo custo possuem valor mínimo no 

fi nal de três anos, enquanto uma máquina de alto 

desempenho retém 50% de seu valor.

• O projeto e a construção de uma máquina de alto 

desempenho melhoram os custos operacionais e a 

produtividade.

• Adquirir a solução de baixo custo acaba por custar mais 

à empresa devidos aos custos maiores de peças, menor 

vida útil das ferramentas, maior volume de refugo, 

tempo de parada não planejado e custos de manutenção 

maiores.

• A máquina de alto desempenho retém seu valor ao 

longo do tempo.

• A maneira como a qual a máquina é fi nanciada pode 

afetar o custo de propriedade em longo prazo.

Para competir em manufatura, o melhor produto e a 

melhor solução técnica fornecem tipicamente o maior 

retorno sobre o investimento.

Investir em centros de usinagem de alto desempenho em 

vez de opções mais baratas pode representar uma solução 

melhor para a empresa.

RECURSOS

VISITE-NOS NA WEB:

www.makino.com

CONHEÇA O FINANCIAMENTO DA MAKINO

www.makino.com/resources/fi nancing

ASSISTA A ESTAS PALESTRAS ON-LINE:

Retorno sobre o investimento de centros de usinagem de alto desempenho: o valor real revelado

Quanto seu maquinário ultrapassado está custando para sua empresa?

Uma visão geral de sistemas automatizados de manuseio de paletes (parte 1)

Uma visão geral de sistemas automatizados de manuseio de paletes (parte 2)
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SENSIBILIDADE DO PREÇO DE PEÇAS DE SOLUÇÕES DE  
BAIXO CUSTO COMPARADAS A INVESTIMENTOS DE ALTO CUSTO

VANTAGEM

DESCRIÇÃO UNIDADE
CENTRO DE USINAGEM 

HORIZONTAL DE  
BAIXO CUSTO

CENTRO DE USINAGEM 
HORIZONTAL DE ALTO 
DESEMPENHO A51NX

PRODUÇÃO

Volume de produção por ano 87,500 PPY 87.500 87.500

Tempo de ciclo de usinagem por peça min 18 16

Taxa de refugo 1,50% 0,75%

Horas totais de produção necessárias horas 26.650 23.510

Tempo em operação 80% 85%

Eficiência (utilização) 65% 75%

Horas brutas de produção necessárias 41.000 31.346

Horas de produção por ano / máquinas necessárias 6.000 horas 7 5

CAPITAL

Custo por máquina $90.000 $145.000

Custo total de máquinas $630.000 $725.000

Configuração de instalação $5,000 $35.000 $25.000

Custos de acessórios por máquina / custo total $25,000 $175.000 $125.000

Custo de ferramentas duráveis por máquina / custo total $15,000 $105.000 $75.000

Investimento durável total $945.000 $950.000

Depreciação por ano 7 anos $135.000 $135.714

DESPESA

$ operador/hora/ano (1 operador/2 máquinas) /custo total $ 65 hr $1.365.000 $975.000

Custos de financiamento Venda à vista $ -

Custos de manutenção por máquina / ano $6.000 $3.000

Custos totais de manutenção $42.000 $15.000

Ferramentas perecíveis $2.00 hora $175.000 $148.750

Serviços públicos $3,000 máquina $21.000 $15.000

Espaço ocupado ??? ??? certamente menos!

Custo de paradas não planejadas ??? ??? provavelmente menor!

Custos totais de operação $1.603.000 $1.153.750

Custos anuais $1.738.000 $1.289.464

Custo por peça $19,86 $14,74

Preço de venda por peça / lucro bruto $ 24.83 $2.172.500 $2.172.500

Lucro bruto total por ano $434.500 $883.036

Percentual de lucro bruto 20% 41%

Lucro total por contrato 3 anos $1.303.500 $2.649.107

Capital total investido $945.000 $950.000

Valor da máquina no final do prazo $126.000 $290.000

Custo líquido após três anos $819.000 $660.000

Retorno sobre o capital investido 60% meta 159% 401%

Receita total em três anos $6.517.500 $6.517.500

Custo em três anos $5.214.000 $3.868.393

Percentual de margem bruta total 25% 68%

< VOLTAR
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SENSIBILIDADE DO PREÇO DE PEÇAS DE SOLUÇÕES  
DE BAIXO CUSTO COMPARADAS A INVESTIMENTOS DE ALTO CUSTO

VANTAGEM

DESCRIÇÃO UNIDADE
CENTRO DE USINAGEM 

HORIZONTAL DE  
BAIXO CUSTO

CENTRO DE USINAGEM 
HORIZONTAL DE ALTO 
DESEMPENHO A51NX

PRODUÇÃO

Volume de produção por ano 37,500 PPY 37.500 37.500

Tempo de ciclo de usinagem por peça min 34 29

Taxa de refugo 1,00% 0,75%

Horas totais de produção necessárias horas 21.465 18.262

Tempo em operação 85% 96%

Eficiência (utilização) 75% 85%

Horas brutas de produção necessárias 28.620 21.485

Horas de produção por ano / máquinas necessárias 6.000 horas 5 4

CAPITAL

Custo por máquina $250.000 $375.000

Custo total de máquinas $1.250.000 $1.500.000

Configuração de instalação $ 10,000 $50.000 $40.000

Custos de acessórios por máquina / custo total $ 50,000 $250.000 $200.000

Custo de ferramentas duráveis por máquina / custo total (2 cada) $ 20,000 $100.000 $80.000

Investimento durável total $1.650.000 $1.820.000

Depreciação por ano 7 anos $235.714 $260.000

DESPESA

$ operador/hora/ano (1 operador/2 máquinas) /custo total $ 65 hr $975.000 $780.000

Custos de financiamento Venda à vista $ -

Custos de manutenção por máquina / ano $20.000 $5.000

Custos totais de manutenção $100.000 $20.000

Ferramentas perecíveis $ 2.50 hora $93.750 $79.688

Serviços públicos $ 3,000 máquina $15.000 $12.000

Espaço ocupado ??? ??? certamente menos!

Custo de paradas não planejadas ??? ??? provavelmente menor!

Custos totais de operação $1.183.750 $891.688

Custos anuais $1.419.464 $1.151.688

Custo por peça $37,.85 $30,71

Preço de venda por peça / lucro bruto $ 47.32 $1.774.330 $1.774.330

Lucro bruto total por ano $354.866 $622.643

Percentual de lucro bruto 20% 35%

Lucro total por contrato 3 anos $1.064.598 $1.867.929

Capital total investido $1.650.000 $1.820.000

Valor da máquina no final do prazo $250.000 $750.000

Custo líquido após três anos $1.400.000 $1.070.000

Retorno sobre o capital investido 60% meta 76% 175%

Receita total em três anos $5.322.991 $5.322.991

Custo em três anos $4.258.393 $3.455.063

Percentual de margem bruta total 25% 54%

< VOLTAR


