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ABSTRACT 

 

The competitive industry market has demanded a high technical and economic 
effectiveness from Forging companies. The necessity of increasing profitability is of 
great importance in this working area. Because of that scenario, technical and 
economic analysis should be proceeded together, and that is the focus in this study, 
approaching a forging case. An economic analysis was conducted for a specific 
supplier-costumer relationship from the prior quotation, considering price negotiation, 
costs adjustments due to tryout validation, and, finally, technical improvements with 
influence in economics. For a specific case, the “Garfo” part, it was realized that due to 
the difficult process manufacturing and its high cost, the part has been produced and 
sold with economic losses. Despite that fact, the supplier is still producing in order to 
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invest in the relationship with the client, which is considered strategic for market share. 
Therefore, technical relative complex solutions have been proposed, and FE simulation 
has been used for testing its possible solutions. The work has focused preform 
modification. As a result, it was obtained a 28% reduction on material, a machining time 
reduction, and an 86% reduction on forging blows. According to the economic analysis, 
a 33% reduction on manufacturing costs has been achieved. Finally, based on a 
specific forged part, it was possible to understand the FE simulation on a profit 
increasing for a forging company. 
 
Key words — Hammer, Forging, Costs, Profitability, Finite Elements Method. 
 

 

 

RESUMO 

 
O mercado tem se tornado cada vez mais competitivo, obrigando as empresas a se 

tornarem mais eficientes técnica e economicamente, maximizando o lucro e 

aumentando as suas chances de sobrevivência. Isso posto, fica evidente a não 

dissociação entre o trabalho técnico e a análise econômica, fenômeno esse 

exemplificado neste artigo através de um estudo de caso na área de forjamento. Foi 

realizada uma análise econômica na qual avaliou-se a evolução do lucro de uma 

empresa frente a um determinado cliente, desde a etapa de cotação monetária inicial 

até a etapa de produção das solicitadas. Durante esse processo, percebeu-se que uma 

das peças apresentou prejuízo, a qual teve a sua produção mantida por razões 

estratégicas de mercado. Fez-se, então, necessária a otimização do processo de 

produção, com foco na modificação da pré-forma para forjamento, utilizando-se de 

simulações computacionais. Essas simulações abordaram a obtenção dos dados do 

material e da previsão da peça forjada através do Método dos Elementos Finitos. O 

presente desenvolvimento mostrou uma redução da utilização de matéria prima em 

aproximadamente 28%, uma redução do tempo de usinagem e uma redução do número 

de golpes de forjamento em 86%. De acordo com a análise econômica realizada, 

observou-se uma redução de 33% nos custos. O resultado principal de todo esse 

trabalho foi o impacto na margem de lucro referente à peça objeto do presente estudo, 

tendo essa passado de um patamar negative para um positivo. 

 
Palavras-chave — Martelo, Forjamento, Custos, Lucratividade, Método de Elementos 

Finitos. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo propõe a não dissociação entre o trabalho técnico e a análise 

econômica de todo o cenário envolvido e influenciado pela prática industrial [1]. Abordando 

um estudo de caso, os autores propõem a utilização de ferramentas de simulação 

computacional de materiais e de processos, com alto comprometimento com os fenômenos 

teóricos fundamentais e correta elaboração e validação do modelo computacional [2]. Em 

consequência, demonstrar os resultados econômicos positivos, obtidos por uma Engenharia 

metódica e assistida pela simulação numérica.  
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1.1.Martelamento 

 

A conformação mecânica pode ser realizada com o uso de prensas ou marteletes. 

Conforme a complexidade da geometria da peça final desejada, pode ser necessário o 

desenvolvimento de operações anteriores à prensagem, ou ao martelamento, denominadas 

“operações de pré-forma”. Em uma operação de forjamento a quente, por exemplo, 

apropriada para peças com massas relativamente grandes, o tarugo é aquecido em um forno 

(Figura 1(a)) e em seguida conformado livremente (em matriz aberta) com o auxílio de um 

martelete (Figura 1(b)). Assim, a geometria obtida com o martelete é denominada pré-forma.  

 

 

Figura 1 – (a)Tarugo aquecido saindo do forno e a subsequente (b) operação de obtenção da pré-
forma em um martele. 

 

 O martelo é um equipamento bastante eficaz na obtenção de peças complexas, com 

relativa grande massa metálica, através da deformação plástica. A Figura 2 mostra um 

martelo de forjamento típico no qual a matriz superior é acoplada a um sistema que se eleva, 

acumula energia potencial e utiliza essa energia para golpear o tarugo, ou pré-forma. Não 

raramente, os martelos possuem uma aceleração por ar comprimido, maximizando a energia 

do golpe de forjamento. Uma vez que a energia empregada pelo martelo é transformada, 

principalmente, em deformação plástica, além de perdas para todo o sistema, podem ser 

necessários vários golpes de forjamento em uma mesma peça de trabalho para que se 

obtenha a geometria final.  

Conformar uma peça a altas temperaturas é uma alternativa para se reduzir a energia 

necessária durante as operações de martelamento, além de permitir maiores deformações 

plásticas ao material sem que esse sofra fraturas durante o processamento. Para demonstrar 

esse fato, a Figura 3 mostra as curvas de escoamento de um aço SAE 3310, obtidas através 

do software JMatPro [3], para diferentes temperaturas do material. Observa-se que à 

temperatura ambiente (25 °C) as tensões necessárias para se deformar plasticamente um 

material são bastante elevadas quando comparadas com as tensões para o mesmo material 

a temperaturas acima de 1.000 °C. Com isso, o forjamento a quente é facilitado em 

detrimento do forjamento a frio, uma vez que o material se torna menos resistente 

mecanicamente [4].  
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Figura 2 – Martelo de Forjamento. 
 

 

 

Figura 3 – Curvas de escoamento para o aço SAE 3310 a 0,1 s-1 (JMatPro, v9, Sente Software Ltd.). 
 

Além da influência da temperatura no comportamento do material durante a 

conformação mecânica, a velocidade com que a deformação ocorre também influencia no 

comportamento do material [4]. Especialmente em operações de martelamento, a velocidade 

de impacto da matriz contra o tarugo, e consequentemente a velocidade de deformação 

desse tarugo, é muito elevada. Uma vez que a deformação pode ser definida 
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admensionalmente, ou seja, uma fração da variação dimensional da peça, a velocidade com 

que se deforma o material pode ser descrita como a quantidade de deformação por unidade 

de tempo, em segundos, resultando no que pode ser chamado de “taxa de deformação” 

usualmente dada em “1/s” ou “s-1”. No martelamento, as taxas de deformação podem 

ultrapassar 1.000 s-1. A influência dessa elevada taxa de deformação sobre a resistência 

mecânica do material sendo forjado está exemplificada na Figura 4, obtida através do 

software JMatPro. Observa-se que a curva de escoamento de um dado material metálico a 

quente aumenta sua resistência à deformação à medida que sua taxa de deformação 

(velocidade de processamento) aumenta. Ainda, é possível perceber que elevadas taxas de 

deformação postergam para maiores deformações o processo de rescristalização dinâmica 

do material em relação a sua deformação plástica sofrida. Vale ressaltar que o aumento da 

resistência mecânica com a taxa de deformação é maior quanto maior for a temperatura de 

processamento do material.  

 

 

Figura 4 – Curvas de escoamento para o aço SAE 3310 a 1100 ⁰C (JMatPro, v9, Sente Software Ltd.). 

 

 

1.2.Custos 

 

Diante de um processo de fabricação complexo, como é o caso da indústria de 

forjamento, a tarefa de se elaborar cotações para cada novo produto, solicitado pelo cliente, 

possui variáveis de relevante incerteza. É necessário considerar custos relativos à quantidade 

de matéria prima, custos de operação como corte, forjamento, tratamento térmico e 

acabamento, além de inspeção e custos administrativos.  

Com o intuito de se exemplificar o processo de formação de preço em uma forjaria 

observa-se a Tabela 1. Os dados correspondem a um caso hipotético, no qual a empresa 

realizou a previsão de custos e preço de venda, objetivando uma margem de lucro de 40%. 
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No entanto, após apresentação dos preços ao cliente, houve a necessidade de negociação 

dos valores de venda. Com o intuito de conseguir o cliente e garantir o faturamento, a forjaria 

aceita reduzir sua margem de lucro. A Tabela 2 mostra a modificação na previsão de lucro 

após a renegociação do preço de venda para os cinco tipos de peças. É notório que a 

negociação do preço tem influência direta na receita e, portanto, no lucro da empresa.   

 

Tabela 1 – Cotação e previsão econômica (hipotética) de uma carteira de produtos para um 
determinado cliente. 

A 430,00 1300,00 351,00 130000,00 51900,00

B 270,00 820,00 221,40 73800,00 29574,00

C 410,00 1250,00 337,50 156250,00 62812,50

D 540,00 1630,00 440,10 130400,00 51992,00

E 620,00 1880,00 507,60 159800,00 63954,00

Total: 650250,00 260232,50

80
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100

90

125

Peça
Custos e 
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Faturamento 

(R$)

 
 

 

 

Tabela 2 – Previsão econômica (hipotética) modificada após a negociação com o cliente. 

A 430,00 780,00 210,60 78000,00 13940,00

B 270,00 610,00 164,70 54900,00 15777,00

C 410,00 880,00 237,60 110000,00 29050,00

D 540,00 1050,00 283,50 84000,00 18120,00

E 620,00 1130,00 305,10 96050,00 17416,50

Total: 422950,00 94303,50
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Lucro (R$)

100

90

125

80

Faturamento 

(R$)
Peça

Custos e 

despesas (R$)

Preço de 

venda (R$)

Impostos 

hipotéticos (R$)

Carteira mensal 

(unidades)

 
 

 

 

De toda maneira, mesmo após a negociação dos preços de venda com o cliente, a 

empresa continuou gerando lucro. As finanças se mantiveram saudáveis, mas o risco de 

sobrevivência da empresa aumentou. Como as incertezas de fabricação podem ser 

significativas, após o “tryout” das novas peças solicitadas pelo cliente, observou-se, para o 

presente caso hipotético, que os custos de fabricação das peças “A” e “B” são na realidade 

maiores do que o previsto anteriormente durante a fase de cotação de preços. Inclusive, a 

peça “A” não somente teve seu custo de fabricação aumentado, mas também passou a gerar 

prejuízo para a empresa. 

Sendo a peça “A” um produto estratégico na relação da empresa com o cliente, decidiu-

se manter a fabricação da peça “A”, já que o cenário ainda resulta em lucro frente à carteira 

de cinco produtos desse cliente. Entretanto, um eventual aumento na quantidade de peças 

“A” passa a ter efeito direto na redução do lucro da empresa fazendo com que essa relação 

fique comprometida. A Tabela 4 mostra o efeito na previsão de lucros caso o cliente dobre o 

pedido referente à peça “A”. 
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Tabela 3 – Previsão econômica (hipotética) correta após a realização dos tryouts. 

A 680,00 780,00 210,60 78000,00 -11060,00

B 270,00 610,00 164,70 54900,00 15777,00

C 410,00 880,00 237,60 110000,00 29050,00

D 710,00 1050,00 283,50 84000,00 4520,00

E 620,00 1130,00 305,10 96050,00 17416,50

Total: 422950,00 55703,50
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100

90

125

80

Faturamento 
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despesas (R$)

Preço de 
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hipotéticos (R$)

Carteira mensal 

(unidades)

 
 

 

 

Sendo a peça “A” um produto estratégico na relação da empresa com o cliente, decidiu-

se manter a fabricação da peça “A”, já que o cenário ainda resulta em lucro frente à carteira 

de cinco produtos desse cliente. Entretanto, um eventual aumento na quantidade de peças 

“A” passa a ter efeito direto na redução do lucro da empresa fazendo com que essa relação 

fique comprometida. A Tabela 4 mostra o efeito na previsão de lucros caso o cliente dobre o 

pedido referente à peça “A”. 

 

 
 

Tabela 4 – Previsão econômica (hipotética) para um eventual aumento no pedido da peça “A”. 

A 680,00 780,00 210,60 198900,00 -28203,00

B 270,00 610,00 164,70 54900,00 15777,00

C 410,00 880,00 237,60 110000,00 29050,00

D 710,00 1050,00 283,50 84000,00 4520,00

E 620,00 1130,00 305,10 96050,00 17416,50

Total: 543850,00 38560,50

85

Lucro (R$)
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90

125

80

Faturamento 

(R$)
Peça

Custos e 

despesas (R$)

Preço de 
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Impostos 

hipotéticos (R$)

Carteira mensal 

(unidades)

 
 

 

 

Em suma, a Figura 5 mostra a evolução do lucro resultante para uma determinada 

carteira de produtos. A primeira previsão (Figura 5(a)) considerou 40%. Após negociação com 

o cliente, a previsão de lucro foi reduzida para 22% (Figura 5(b)). Em seguida, com a ordem 

de compra recebida, ajustou-se o custo de fabricação de algumas peças, impactando na 

previsão (Figura 5(c)). Finalmente, considerou-se um eventual aumento na quantidade de 

uma peça com margem negativa, situação essa que comprometeria ainda mais a margem de 

lucro (Figura 5(d)).  
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Figura 5 – Demonstração (hipotética) da relação econômica com um determinado cliente: (a) previsão 
inicial; (b) previsão após negociação de preços; (c) ajuste dos custos após tryouts; e (d) eventual 

aumento no pedido de uma peça com prejuízo. 
 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1.Modelo por Elementos Finitos 

 

Uma boa previsão da realidade através de simulação depende, necessariamente, da 

elaboração de um modelo correto e confiável [4,5,6]. Por isso, o modelo computacional do 

processo de forjamento por martelamento com base no método dos Elementos Finitos, foi 

criado e testado, ou seja, validado com um processo real. Para isso, abordou-se um processo 

relativamente menos complexo, a fabricação de uma peça denominada “Flange”, tendo em 

vista não ser necessária a operação pré-forma, o que significa que o tarugo pode ser utilizado 

na geometria em que é comprado pela forjaria.  

O processo de forjamento, por martelamento, da peça “Flange” é exibido na Figura 6. A 

operação utilizou o martelo ERIE 5000 (Figura 6(a)) exercendo 6 golpes de forjamento sobre 

o tarugo de aço SAE 1045, aquecido a 1100 °C. A “Flange” forjada é mostrada na Figura 6(b) 

e a sua respectiva rebarba na Figura 6(c). A simulação foi realizada utilizando o software 

DEFORM (SFTC, EUA) e os dados do aço foram obtidos através do software JMatPro 

(Tabela 5) conforme já discutido nas Figura 3 e Figura 4. 
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Figura 6 – (a) Martelo ERIE 5000 produzindo uma (b) “Flange” por forjamento e (c) sua respectiva 
rebarba. 

 

 

Tabela 5 – Dados utilizados para a obtenção das curvas de escoamento via JMatPro. 

C Mn P (máx) S (máx)

SAE 1045 370 0,43 - 0,50 0,60 - 0,90 0,03 0,05

Composição Química (%p)
Aço

Limite de 

Escoamento (MPa)

 

 

2.2.Peça “Garfo” 

 

Uma vez que o modelo por elementos finitos foi validado, torna-se possível a sua 

aplicação no processo de fabricação de outras peças metálicas por martelamento. No 

presente caso, a peça “Garfo” é o foco de estudo, pois trata-se de um produto estratégico 

para a relação com um cliente específico e, até então, tem sido produzido com lucro negativo. 

Durante a etapa de cotação da peça, estimou-se a necessidade de um tarugo de 

aproximadamente 30 Kg para a obtenção do “Garfo” semiacabado por martelamento. Um 

tarugo (Figura 7(a)) de aço AISI 1045, a quente, seria pré-formado para uma geometria 

aproximadamente hexaédrica (Figura 7(b)). Essa pré-forma seria martelada entre as matrizes 

até a obtenção de um produto semiacabado como demonstrado na Figura 8(a). 
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Figura 7 – (a) Tarugo transformado em (b) “pré-forma” para obtenção da peça “Garfo” 

 

A primeira tentativa de se obter o produto semiacabado considerou a existência de 

rebarba ao longo da “linha de formação de rebarba” e também de uma “região central” de 

espessura “t = 12 mm” (Figura 8(a)). Ambas as regiões seriam cortadas durante a operação 

de rebarbação. Entretanto, esse processo mostrou-se impossível de ser realizado, pois 

percebeu-se uma “falta de preenchimento” na peça forjada durante a etapa de ‘tryout”, como 

demonstrado na Figura 8(b) 

Com o advento da ocorrência de defeito na primeira tentativa, foram realizadas 

modificações no projeto da peça para a realização de uma segunda tentativa. Aumentou-se a 

massa do tarugo para aproximadamente 38,5 Kg, considerou-se um aumento na espessura 

da região central para 25 mm e, ainda, aumentou-se as demais dimensões da peça forjada. 

Essas novas medidas permitiram a realização do processo sem defeitos e, principalmente, 

garantiram o sucesso no desenvolvimento de um novo cliente estratégico para a forjaria. No 

entanto, houve um aumento significativo nos custos, pois foi necessária uma maior 

quantidade de matéria prima e de tempo de usinagem de acabamento e, inclusive, a 

necessidade de usinagem na região central com espessura de 25 mm, pois já não mais se 

conseguia retirar essa região na operação de rebarbação.  

Embora garantido o sucesso no desenvolvimento de um novo e estratégico cliente, um 

cenário similar ao caso hipotético exemplificado nas Tabela 1 a Tabela 4 foi observado, 

inviabilizando economicamente a produção da peça “Garfo”. Sendo assim, foi necessário o 

desenvolvimento de um novo projeto, propiciando a realização de uma terceira tentativa.  

A nova proposta de processo de fabricação teve foco na modificação da pré-forma. 

Contudo, em razão da relativa complexidade das novas pré-formas idealizadas, foram 

utilizadas ferramentas de simulação computacional, incluindo o JMatPro (Sente Software 

Ltda, UK) e o DEFORM (SFTC, EUA). A metodologia de trabalho empregada seguiu o 

fluxograma apresentado na Figura 9. Já o material foi obtido via JMatPro, utilizando-se os 

dados contidos na 
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Figura 8 – (a) Representação do produto “Garfo” semiacabado mostrando possíveis regiões 

de ocorrência de defeito por (b) “falta de preenchimento 

 

 

 

Figura 9 – Metodologia de utilização de ferramentas de simulação no forjamento. 



37th SENAFOR 

12 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1.Validação do modelo computacional 

 

O modelo por elementos finitos da peça “Flange”, elaborado conforme descrito na 

Metodologia (Item 2.1), foi simulado e validado. Para fins de demonstração, o processo 

industrial foi fotografado e disposto em golpes de forjamento na Figura 10. Em razão da 

luminosidade excessiva da peça de trabalho, foi necessário editar a imagem fotografada. A 

exemplo, ainda assim não possível enxergar a rebarba formada na Figura 10(f). Já os 

resultados da simulação se encontram igualmente representados na Figura 11, representados 

de maneira a demonstrar uma ótima previsão do processo industrial.   

 

 

 
 

Figura 10 – (a) Tarugo sendo conformado a quente por martelamento e a sua forma após seis golpes 

de forjamento: (b) primeiro, (c) segundo, (d) terceiro, (e) quarto, (f) quinto e (g) sexto. 
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Figura 11 – Simulação de um (a) tarugo sendo conformado a quente por martelamento e a sua forma 

após seis golpes de forjamento: (b) primeiro, (c) segundo, (d) terceiro, (e) quarto, (f) quinto e (g) sexto. 

 

3.2.Nova rota de processo do “Garfo” 

 

A partir de um modelo de simulação computacional validado e, portanto, confiável, 

desenvolveu-se um novo projeto de processo de fabricação da peça “Garfo”. A metodologia 

utilizada no desenvolvimento do processo foi baseada no fluxograma apresentado na Figura 

9. Após uma série de iterações de simulações para várias pré-formas idealizadas, conseguiu-

se desenvolver uma rota de fabricação. Resumidamente, o tarugo inicial foi substituído por 

outro com menor diâmetro e maior comprimento. Posteriormente, o tarugo a quente foi 

conformado na direção radial em um único estágio de prensagem (Figura 12), sendo 

submetido a um segundo estágio de dobramento (Figura 13) 
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Figura 12 – Simulação do primeiro estágio da pré-forma: vistas (a) isométrica e (b) lateral. 

 

 

 

Figura 13 – Simulação do segundo estágio da pré-forma: vistas (a) isométrica e (b) lateral. 

 

Finalmente, a pré-forma proposta foi satisfatoriamente forjada por martelamento 

(simulação), conforme mostrado na Figura 14. Não foram observados defeitos de forjamento 

durante a simulação, como “dobras”, e, principalmente, houve uma redução significativa no 

número de golpes de forjamento, passando de 14 para 2 golpes. Além disso, a ausência de 

uma região central no produto forjado (Figura 8(a)) eliminou a etapa de usinagem da mesma, 

a qual levava em média 30 minutos para ser realizada. Soma-se tudo isso à significativa 

redução no tamanho do tarugo inicial, passando de aproximadamente 38,5 para em torno de 

30 Kg, reduzindo o custo de matéria prima, o tempo de usinagem de acabamento e a 

quantidade de material sucatado.  
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Figura 14 – Produto semiacabado obtido ao fim da simulação de forjamento. 

 

 

3.2.Viabilização econômica 

 

Baseado em todos os ganhos descritos no Item 3.2, obteve-se uma redução de 33% no 

custo de fabricação da peça “Garfo”. No cálculo, considerou-se apenas as operações com 

reduções de custo mais expressivas, sendo essas os casos da “obtenção da matéria prima”, 

do “forjamento” e da “usinagem da região central”. A Tabela 6 mostra, comparativamente, os 

principais custos relativos de fabricação para os processos “anterior” e “novo”. 

 

Tabela 6 – Comparação no custo de fabricação relativo ao custo total anterior. 

Anterior Novo

Matéria Prima 30,5% 24,0% volume

Cortar 1,4% 1,4% não considerado

Forjar/Rebarbar 18,9% 5,1% quatidade de golpes

Têmpera e Revenimento 6,6% 6,6% não considerado

Jatear 0,4% 0,4% não considerado

Usinagem central 12,9% 0,0% tempo de usinagem

Usinagem acabamento 29,4% 29,4% não considerado

Total 100,0% 66,7%

Redução     

considerada
Operação

Custos relativos (%)

 

 

Como panorama geral de todo desenvolvimento do processo, a Tabela 7 mostra a 

evolução das peças forjadas a partir das 3 tentativas realizadas, descritas no Item 3.2. 

Observa-se que a Tentativa 3, dotada de uma abordagem via simulação, propiciou uma 

viabilização econômica da peça “Garfo”.  
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Tabela 7 – Comparação entre os processos desenvolvidos  

Tentativa Solução Abordagem
Peso do 

tarugo (kg)

Espessura 

central (mm)

Margem de 

lucro (%)
Resultado Justificativa

1
Pré-forma 

cúbica

Tentativa       

e erro
30,0 12 - Impossível

Falta de 

preenchimento

2
Aumento no 

volume

Tentativa       

e erro
38,5 25 - 1 Inviável

Aumento no volume 

e na usinagem

3
Modificação 

da pré-forma
Simulação 30,0 0 + 13 Viável

Redução no volume 

e na usinagem
 

 

Foi possível, portanto, compreender a importância do uso de ferramentas de simulação 

computacional com foco nos resultados econômicos da indústria do forjamento. Assim, ficou 

estabelecida uma nova metodologia de formação de preço e conclusão de vendas para peças 

conformadas por forjamento. Essa nova metodologia considera, principalmente, a etapa de 

“simulação do processo previsto” para uma determinada peça solicitada pelo cliente. Essa 

etapa visa a validar o processo previsto com fins na maior assertividade na formação de 

preço do produto. Exemplificando, a quantidade de golpes de forjamento em um processo por 

martelamento possui influência direta no custo do processo como um todo. A Figura 15 

mostra um fluxograma idealizado para a formação de preços de peças forjadas. 

 

 

Figura 15 – Metodologia de formação de preço e previsão da margem de lucro. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Por meio de um procedimento metódico foi possível viabilizar, tecnicamente, a 

fabricação de um componente pelo processo de forjamento. Compreendeu-se, ainda, que a 

validação do modelo computacional é de fundamental importância para o sucesso na 

previsão da viabilidade técnica em se obter a forma forjada. Portanto, somente a partir de um 

modelo confiável, utilizado na análise de propostas de fabricação consistentes, é possível 

determinar e/ou proporcionar a viabilidade econômica de um determinado produto. 

Abordou-se um estudo de caso, a peça “Garfo”, para demonstração real de uma solução 

econômica via tratativas técnicas com o uso de tecnologias computacionais relativamente 

recentes. Assim, um cenário com resultado negativo pôde ser revertido para uma obtenção 

de lucro. Com isso, um eventual aumento no número de pedidos para fabricação não mais 

compromete a saúde financeira da empresa, contribuindo, inclusive, positivamente para o 

desenvolvimento da relação com o cliente. 

Entretanto, no Brasil a indústria do forjamento ainda não percebeu claramente os 

ganhos com investimentos em tecnologias computacionais. Ao contrário da indústria da 

estampagem, a maior parte das forjarias negligenciam essas metodologias. Isso pode ocorrer 

em parte por desconhecimento dessas ferramentas, mas também em parte por experiências 

malsucedidas com o uso de simulação. 

Em razão desse último caso, vale ressaltar que a prática da simulação em empresas de 

forjamento não pode ser restrita a aquisição de um software comercial somente. É necessário 

embasamento teórico consistente por parte dos operadores do software. Do contrário, o 

software pode ser subutilizado e a simulação computacional erroneamente classificada com 

descrédito pela forjaria. 
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