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“Se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não a 
pessoas nem a coisas.” 

(Albert Einsten) 
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RESUMO 

 

Para otimizar a produtividade de uma máquina, é necessário fazer um planejamento, 
planejar é uma atividade criativa e mental, com o objetivo de encontrar soluções 
ótimas para problemas técnicos, com considerações científicas, tecnológicas, 
econômicas, estéticas e ergonômicas. O presente trabalho apresenta o estudo de 
caso e implantação de atividades de melhoria, visando a redução do tempo de troca 
de ferramentas em uma linha de produção madeireira considerada gargalo. Serão 
apresentados os resultados, onde se evidencia que esta ferramenta pode ser 
aplicada em qualquer outro equipamento. A cultura organizacional e o treinamento 
dos colaboradores responsáveis pela operação das máquinas são a base para dar 
sustentabilidade a implantação. 
 
 
Palavras chave: troca rápida de ferramentas, desperdício, setup, kaizen, melhoria.  
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ABSTRACT 

 

To optimize the productivity of a machine, it is necessary to do some planning, 
planning is a creative and mental activity, with the aim of finding optimal solutions to 
technical problems with scientific, technological, economic, aesthetic and ergonomic 
considerations. This paper presents the case study and implementation of 
improvement activities, aiming at reducing the time to change tools in a production 
line of timber considered as bottleneck. The results, where it shows that this tool can 
be applied to any other equipment will be presented. The organizational culture and 
training of employees responsible for the operation of the machines are the basis to 
give the sustainability to deployment. 
 
 
Keywords: rapid exchange of tools, waste, setup, kaizen, improvement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O atual cenário competitivo faz com que as empresas, de diversos ramos, 

permaneçam na busca incessante por inovação tecnológica e métodos que auxiliem 

a conquistar maior produtividade, com maior qualidade e a um menor custo, quando 

comparado aos concorrentes. Isso porque, a cada dia aumenta a exigência dos 

consumidores, forçando a adequação das empresas para atender a demanda. 

O Sistema Toyota® de Produção (STP) foi desenvolvido para auxiliar as 

indústrias no alcance de seus objetivos. Baseado no conceito que promove a 

redução de custos, eliminando desperdícios, padronizando tarefas, visando 

basicamente a redução no prazo de entrega e o aumento de produtividade com um 

menor custo e maior qualidade. 

Basicamente, o sistema de produção conforme o Modelo Toyota® é baseado 

nos conceitos de gestão estratégica e melhoria contínua da qualidade. Just in Time, 

Kaizen, 5S, autonomação1, nivelamento da produção, TPM - Manutenção Produtiva 

Total e o SMED – Single Minute Exchange of Die, são algumas ferramentas que 

fazem parte da chamada “produção enxuta”. Além disso, o sucesso desta filosofia 

empresarial também se baseia na habilidade de cultivar liderança, respeitando os 

colaboradores, os treinando constantemente para criar novas estratégias e ainda 

mantendo um bom relacionamento com os fornecedores. 

A produção diversificada e em baixo volume de peças por modelo é uma das 

principais dificuldades enfrentadas pelas empresas, pois resulta em um baixo 

volume de produção, devido ao alto índice de desperdícios entre os processos, que 

quando somados resultam em um grande período de tempo que não agregou valor 

algum ao produto. 

Alguns fatores que podem ser uma grande fonte de desperdício nas 

empresas são as atividades de manutenção e setup, que há tempos são 

consideradas como um mal necessário nas organizações. 

Diante desta situação, pergunta-se: a implantação do sistema de troca rápida 

de ferramentas auxilia na redução do tempo de setup em uma linha de produção de 

uma empresa madeireira? 

                                            
1 Autonomação é a automação com um toque humano, para evitar que um defeito passe para uma 
próxima estação (LIKER, 2005) 
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Com a implantação da ferramenta SMED, também conhecida como Troca 

Rápida de Ferramentas (TRF), este processo pode ser visto como uma função 

estratégica, onde é possível reduzir o tempo de preparação de uma máquina para a 

fabricação de um novo produto, prolongando a vida útil do equipamento. 

Frequentemente, as operações de setup têm um alto índice de máquina 

parada, que pode ser reduzido através da implantação do TRF, cujo objetivo é 

simplificar as operações com o auxílio do 5S, organizando ferramentas, para facilitar 

a localização das mesmas durante o setup, investindo em treinamentos e 

incentivando os operadores para que eles adquiram habilidade e experiência na 

remoção e montagem de elementos da máquina, bem como nas regulagens e 

ajustes necessários. 

O objetivo geral deste trabalho é a implantação do sistema de Troca Rápida 

de Ferramentas em uma linha de produção de uma indústria madeireira. Tendo 

como objetivos específicos: 

 

a) realizar pesquisa bibliográfica; 

b) definir qual a linha de produção será utilizada como projeto piloto; 

c) analisar a situação do atual processo de troca de ferramentas; 

d) efetuar levantamento dos possíveis problemas para propor as possíveis 

soluções; 

e) apresentar melhorias no processo de troca de ferramentas; 

f) ministrar treinamento para os operadores das máquinas; 

g) avaliar os resultados obtidos com a implantação desta ferramenta. 

 

No desenvolvimento deste trabalho, serão utilizados os métodos de pesquisa 

qualitativa e quantitativa, bem como a pesquisa exploratória, descritiva e 

bibliográfica para apresentar a situação atual e a situação futura, após a implantação 

do programa de troca rápida de ferramentas. Para dar início, será realizada a 

pesquisa bibliográfica para apresentação da teoria TRF, em seguida dar-se-á início 

a avaliação quantitativa e qualitativa do processo da linha de produção e das rotinas 

de troca de ferramentas no sistema atual. Neste período também serão analisadas 

as principais fontes geradoras de desperdício para que seja possível propor e 

implantar soluções. Com as propostas já definidas, será elaborado um plano de 
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ação para explanar e acompanhar as sugestões de melhoria e posteriormente 

efetuar o comparativo fazendo o levantamento da situação futura e descrevendo os 

resultados obtidos.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Sistema Toyota® de Produção 

 

 O Sistema Toyota® de Produção (STP) trata-se de uma cultura 

organizacional baseada no sistema de produção da empresa japonesa Toyota Motor 

Corporation® que projetava e fabricava carros velozes que, ao mesmo tempo, 

rodavam com suavidade e exigiam menos manutenção, dispondo de maior 

durabilidade, quando comparados a carros americanos. Além disso, eram ofertados 

a um valor de mercado competitivo, mesmo pagando um salário relativamente alto 

aos seus funcionários (LIKER, 2005). 

Para Liker (2005, p. 26): 

 

A Toyota inventou a “produção enxuta” (lean production, também conhecida 
como “Sistema Toyota de Produção” ou “STP”), que desencadeou uma 
transformação mundial em virtualmente todas as indústrias em relação à 
filosofia e aos métodos de produção e da cadeia de suprimentos da Toyota 
ao longo da última década. 

 

 Segundo Costa (2008) o sistema de produção enxuta, busca o máximo 

desempenho, flexibilidade dos processos de fabricação e de organização fabril 

através do nível zero de desperdício e de perda, aliado aos sistemas de gestão 

operacionais voltados a essa área. Entender as principais causas dos desperdícios e 

eliminá-los, atacando as sete perdas da produção pode representar um aumento 

considerável da produtividade e da organização do trabalho.  

 A Toyota® transformou a excelência operacional em uma arma estratégica. 

Em parte, essa excelência é baseada em métodos e ferramentas de melhoria da 

qualidade e processo. A maioria das empresas que implantam este sistema tem foco 

nas ferramentas como o 5S e o just-in-time, sem compreender o real conceito de 

uma produção enxuta, que deve permear a cultura da organização como um todo, 

formando em conjunto, uma melhoria contínua (LIKER, 2005). 

 Liker (2005) diz que um dos principais objetivos do STP é a redução de 

perdas, processos que não agregam valor em processos administrativos ou de 
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produção. A Toyota® identificou sete tipos de perdas, os quais estão descritos 

abaixo: 

 

Superprodução. Produção de itens para os quais não há demanda, o que 
gera perda com excesso de pessoal e de estoque e com os custos de 
transporte devido ao estoque excessivo. 
Espera (tempo sem trabalho). Funcionários que servem apenas para vigiar 
uma máquina automática ou que ficam esperando pelo próximo passo no 
processamento, ferramenta, suprimento, peça, etc., ou que simplesmente 
não tem trabalho para fazer devido a uma falta de estoque, atrasos no 
processamento, interrupção do funcionamento de equipamentos e gargalos 
de capacidade. 
Transporte ou movimentação desnecessários. Movimento de estoque em 
processo por longas distâncias, criação de transporte ineficiente ou 
movimentação de matérias, peças ou produtos acabados para dentro ou 
fora do estoque ou entre processos. 
Superprocessamento ou processamento incorreto. Passos desnecessários 
para processar as peças. Processamento ineficiente devido a uma 
ferramenta ou ao projeto de baixa qualidade do produto, causando 
movimento desnecessário e produzindo defeitos. Geram-se perdas quando 
se oferecem produtos com qualidade superior à que é necessária. 
Excesso de estoque. Excesso de matéria-prima, de estoque em processo 
ou de produtos acabados, causando lead times mais longos, obsolescência, 
produtos danificados, custos de transporte e de armazenagem e atrasos. 
Além disso, o estoque extra oculta problemas, como desbalanceamento de 
produção, entregas atrasadas dos fornecedores, defeitos. Equipamentos em 
conserto e longo tempo de setup (preparação). 
Movimento desnecessário. Qualquer movimento inútil que os funcionários 
têm que fazer durante o trabalho, tais como procurar, pegar ou empilhar 
peças, ferramentas, etc. Caminhar também é perda. 
Defeitos. Produção de peças defeituosas ou correção. Consertar ou re-
trabalhar, descartar ou substituir a produção e inspecionar significam perdas 
de manuseio, tempo e esforço (LIKER, 2005, p. 47-48). 

 

 A figura 1 apresenta as perdas segundo o STP:  

 
Figura 1– Perdas em um Sistema de Valor 

 

Fonte: (LIKER, 2005) 
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Segundo Ohno (1997) o STP é um método para eliminar integralmente o 

desperdício e aumentar a produtividade. Na produção, “desperdício” se refere a 

todos os elementos de produção que só aumentam os custos sem agregar valor – 

por exemplo, excesso de pessoas, de estoques e equipamentos. Salienta ainda que 

o maior de todos os desperdícios é o estoque em excesso. Com excesso de 

estoque, é preciso manter um depósito com trabalhadores e meios de transporte 

para o material estocado, seriam necessárias ainda mais pessoas para controlar, e 

reparar eventuais danos que podem ser causados às peças no manuseio no 

estoque. Se o controle não for efetuado de maneira confiável, causará insuficiências 

na produção que terá que aumentar sua produção, alimentando a cada dia o círculo 

vicioso do desperdício.  

 

2.1.2 Os Princípios da Produção Enxuta 

 

A filosofia da produção enxuta é um conjunto de ferramentas. Não se pode 

dizer que apenas a implantação de conceitos como o just-in-time, criação de células 

de produção, implantação dos 5S (classificar, organizar, limpar, padronizar e 

disciplinar) e kanban transformam determinados processos em produção enxuta, o 

Sistema Toyota® vai além (LIKER, 2005). 

 Womack e Jones (1998) destacam cinco princípios para o sucesso do STP: 

 

a) encontrar o valor: determinar o valor sob o ponto de vista do cliente; 

b) identificar o fluxo de valor: identificar dentre as ações realizadas na cadeira 

produtiva quais são as atividades que agregam valor, as que não agregam 

valor, as que são necessárias e as desnecessárias no processo; 

c) implantar o fluxo contínuo: buscar um fluxo sem interrupções; 

d) implantar a produção: onde não for possível implantar um fluxo contínuo, 

deve ser produzido somente o necessário, quando solicitado (Just-in-time); 

e) buscar a perfeição: sempre buscando melhorias e eliminar os desperdícios a 

medida que eles forem identificados. 

 

Para Ortiz (2009), a produção enxuta, de um modo simplificado, pode ser 

considerada como uma filosofia que trata de eliminar o desperdício ou o esforço sem 
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valor agregado em uma empresa. Eliminar ou diminuir o desperdício é um projeto 

interminável e, ao se concentrar continuamente nisso, uma empresa pode reagir 

melhor às necessidades de seus clientes e também pode operar níveis de 

desempenho mais eficientes. Para entender o fenômeno do STP é necessário 

aprender as ferramentas embutidas na filosofia e enxergar como elas estão 

entrelaçadas. As ferramentas de produção enxuta utilizadas mais comumente são: 

 

a) kaizen; 

b) 5S; 

c) trabalho padronizado; 

d) redução do tempo de setup e troca de ferramentas; 

e) qualidade na fonte; 

f) manutenção produtiva total (TPM). 

 

 

2.1.3 Kaizen – Melhoria Contínua 

 

 Para Ortiz (2009, p. 22) “Kaizen é uma palavra japonesa para “melhoria 

contínua”. O kaizen envolve todos os empregados de uma empresa, os quais se 

concentram nas melhorias de processo”. 

   

Kaizen significa melhoramento. Mais que isso, significa contínuo 
melhoramento na vida pessoal, na vida domiciliar, na vida social e na vida 
no trabalho. Quando aplicado no local de trabalho, kaizen significa contínuo 
melhoramento envolvendo todos – tanto os gerentes quanto os operários 
(IMAI, 1992, p. XV). 

 

Para Costa (2008) os seguimentos de um Kaizen bem planejado são três: 

 

a) orientado a administração: consiste nas ações tomadas para o aprimoramento 

das questões estratégicas da organização e para as melhorias no 

desenvolvimento dos processos e projetos. Exige a implantação de 

ferramentas estatísticas e de controle, novas técnicas de gestão, métodos de 

resolução de problemas; 



19 

 
 

b) orientado para o grupo: procura desenvolver o processo de resolução de 

problemas dentro da organização, com foco nas necessidades de melhoria, 

com a execução da análise dos problemas e ainda com a implementação e 

avaliação das soluções encontradas. Esse segmento envolve ferramentas de 

análise e gestão da qualidade; 

c) orientado para a pessoa: visa desencadear melhorias para os colaboradores. 

Nesse segmento as ações são votadas para  uma maior satisfação do 

colaborador em relação ao seu local de trabalho, bem como se voltam para o 

aperfeiçoamento dos procedimentos, para a segurança pessoal, enfim, tudo 

aquilo que possa contribuir para uma maior confiança, conforto e 

desempenho dos colaboradores.  

 

Para Imai (1002) o Kaizen visa um melhoramento contínuo, para isso deve 

envolver desde a alta administração até os operários, pois envolvendo diversas 

áreas é possível difundir, entre todos os setores, a filosofia da mudança boa. A 

busca pela eficácia do programa de Controle Total da Qualidade2 (TQC) auxiliou as 

empresas japonesas a gerarem uma maneira de pensar orientada para o processo e 

a desenvolverem estratégias que assegurassem o contínuo melhoramento. O 

recado desta estratégia é que nenhum dia deve passar sem que algum tipo de 

melhoramento tenha sido feito em algum lugar da empresa. O TQC tipicamente 

aborda os seguintes tópicos: 

 

a) garantia de qualidade; 

b) redução de custo; 

c) cumprimento das cotas de produção; 

d) cumprimento dos programas de entrega; 

e) segurança; 

f) desenvolvimento de novos produtos; 

g) melhoramento da produtividade; 

h) administração do fornecedor. 

 

                                            
2TQC – atividades organizadas de kaizen dirigido para a satisfação das metas multifuncionais, como 
qualidade, custo, programação, desenvolvimento de novos produtos. Supõe-se que essas atividades 
levam, posteriormente ao aumento da satisfação do consumidor (IMAI, 1992, p. XVIII). 
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A figura 2 apresenta as ferramentas que podem ser implantadas com o auxílio 

do Kaizen: 

 

Figura 2 – O guarda-chuva do Kaizen 

 

F����� (IMAI, 1992) 

Ainda Imai (1992) diz que a administração executa as suas tarefas 

designadas para que todos na empresa possam seguir o Procedimento Operacional 

(POP) estabelecido. Isso significa que devem ser estabelecidos planos de ação, 

normas, diretrizes e procedimentos para todas as operações principais e, depois, 

providenciar treinamentos, revisões quando algum processo receber alterações, 

para que todos possam seguir o POP. Os principais temas das sugestões nos 

sistemas de melhoria das empresas são (na ordem):  

 

a) melhoramentos no próprio trabalho; 

b) economia de energia, materiais e outros recursos; 

c) melhoramentos nas máquinas e processos; 

d) melhoramentos nos dispositivos e ferramentas; 

e) melhoramentos no trabalho de escritório; 
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f) melhoramentos na qualidade do produto; 

g) ideias de novos produtos; 

h) serviços e relações com o consumidor. 

 

Os passos a serem seguidos para o desenvolvimento de um Evento Kaizen 

vão desde a análise das condições atuais para escolha do local a ser realizado o 

evento, a data e o tempo de duração, designação do líder e membros da equipe, 

elaboração de um pré-planejamento, bem como a elaboração de metas, coleta dos 

dados atuais para efetuar uma análise e propor o plano de ação para implantação 

das melhorias e finalmente coleta de dados após as melhorias realizadas (ORTIZ, 

2009). 

 

 

2.1.4 Os 5S’s  

 

 As fábricas japonesas apresentavam limpeza e organização extrema. Para os 

japoneses isso era simplesmente uma questão de orgulho. Mas os esforços iam 

além da organização e limpeza, o programa desenvolvido e aplicado por eles, o 5S, 

compreende uma série de atividades com o intuito de eliminar as perdas que 

contribuem para os erros, defeitos e acidentes de trabalho. Esta ferramenta 

proporciona um programa de melhoria contínua no ambiente de trabalho. Liker 

(2005, p. 155) cita os cinco sensos: 

 

a) SEIRI – Classificar: classificar os itens que realmente são necessários para a 

execução do trabalho, descartando os objetos desnecessários; 

b) SEITON – Organizar: estabelecer um local adequado para cada item e 

mantê-los em seu devido lugar; 

c) SEISO – Limpar: criar o hábito de limpar e manter o local sempre limpo, 

identificando as fontes de sujeira e eliminando-as; 

d) SEIKETSU – Padronizar: desenvolver sistemas e procedimentos para manter 

os três primeiros sensos; 

e) SHITSUKE – Disciplinar: desenvolver auto-disciplina para manter um 

ambiente de trabalho estável e favorável a melhoria contínua. 
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A figura 3 esquematiza os 5S com a finalidade de eliminar as perdas. 

 

Figura 3 – Os Princípios do 5S 

 

F����� (LIKER; MEIER, 2006) 

  

Para ORTIZ (2009, p. 22):  

 

Um local de trabalho visual é aquele que sem desordem e com melhor 
visibilidade dos problemas de modo que os empregados possam ser mais 
pró-ativos. Itens como ferramentas, componentes, documentação e 
suprimentos podem ser localizados facilmente para um acesso mais rápido. 
O 5S sozinho é uma ferramenta de melhoria extremamente poderosa para a 
produtividade, qualidade e segurança, mas também para a aparência do 
local e o moral mais elevado das pessoas. Assim como o kaizen, o 5S é 
apenas parte da produção enxuta. 

 

 Liker (2006) diz que além de proporcionar um ambiente limpo e organizado, o 

5S é considerado o alicerce da segurança, pois mantém tudo organizado, no seu 

lugar e corretamente rotulado para que todos possam enxergar e entender o padrão. 

Muitas empresas em transformações enxutas fizeram da segurança o “sexto S”. A 

Toyota® não afirma isso explicitamente, em parte porque a segurança é considerada 

óbvia. Completa ainda que o ambiente limpo, agradável e seguro cobre todo o 

ambiente de trabalho e é dividido nos seguintes tópicos: 
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Ambiente físico e de trabalho; 

a) limpeza 

b) iluminação 

c) temperatura 

 

2. processos fisicamente seguros; 

a) tarefas e rotações ergonômicas 

b) trabalho padronizado, treinamento e acompanhamento 

c) investigação preventiva de sintomas 

 

3. psicologicamente seguro; 

a) ambiente seguro e respeitoso 

b) simplificação cognitiva 

c) cultura e segurança 

 

4. segurança e saúde pessoal; 

a) lidar com restrições de trabalho com eficácia 

b) acesso fácil a serviços médicos de qualidade 

c) acesso fácil a medicamentos adequados 

 

“Os 5S têm aplicações não somente em grandes organizações, mas também 

nas pequenas empresas, nos trabalhos de escritórios, em canteiros de obras, em 

fundições ou em qualquer lugar, mesmo naqueles considerados sujos por natureza” 

(MARTINS; LAUGENI, 2006, p. 464). 

Assim como não deve existir um nível aceitável de não conformidades, 

também não deve existir um nível aceitável de sujeira, desordem e desorganização 

do local de trabalho. A tese dos 5S diz que não é necessária alta tecnologia para 

aplicá-la, é necessária a mudança de cultura e a disciplina para que a limpeza não 

seja vista como obrigação somente dos faxineiros, mas sim de todos os 

colaboradores (MARTINS; LAUGENI, 2006). 
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2.1.5 Gargalos – Eliminação dos Atrasos de Produção  

 

 Para Paranhos Filho (2007, p. 206): “A capacidade do sistema será igual à da 

máquina de menor capacidade de todo o processo [...] a máquina com menor 

capacidade do sistema será o seu gargalo e determinará a capacidade de todo o 

processo”. Considera ainda que a identificação do gargalo de produção, ou seja, 

aquela máquina ou equipamento, ou até mesmo pessoas, que operam no seu limite 

de capacidade, é onde se percebe que existem filas de componentes ou materiais a 

serem processados. O gargalo é uma restrição no sistema, como mostrado na figura 

4, se temos uma máquina que trabalha com a capacidade de nove peças por hora, 

mesmo que as demais na sequência do trabalho possuam capacidades maiores, o 

sistema todo opera a nove peças por hora e este será um gargalo, pois filas de 

materiais se acumularão aguardando serem processados. 

 
Figura 4 – Exemplo de restrição de um sistema 

Fonte: (PARANHOS FILHO, 2007) 

 

Para Zeyher (1974) todas as máquinas, instrumentos, equipamentos e 

acessórios requerem manutenção e atenção permanentes. Em algumas fábricas, 

esta é a maior fonte de problemas. Devido às características inerentes dos vários 

itens que participam desta área e dos muitos tipos de pessoas que lidam com eles, 

os obstáculos ao desempenho máximo não podem ser inteiramente eliminados. 

Entretanto, tais atrasos poderão ser consideravelmente minimizados. Para tanto, 

serão requeridos um planejamento de ótima qualidade e um esforço decidido por 

parte da administração. Zeyher (1974) cita ainda alguns exemplos de demoras 

causadas em máquinas: 

 

a) paradas involuntárias de máquina: correspondem ao tempo que a máquina 

não está operando, geralmente devido a condições fora do controle do 

operador. Ocorrências tais como enguiços, ausência de ordens de serviço, 
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problemas com ferramentas e situações do gênero constituem exemplos 

representativos; 

b) ação corretiva: neste caso você deverá novamente determinar as causas da 

deficiência nas operações da fábrica. Sugere-se no caso a utilização da 

técnica de amostragem do trabalho, para determinar primeiramente as causas 

e em seguida classificá-las. Exemplos de categorias: máquina não 

programada, problemas ou ajustamento de ferramentas, aguardando ordens 

de serviço, operador ausente, preparo de máquina, itens diversos não 

considerados. 

 

 Deixar de treinar empregados de produção, embora estes tenham sido bem 

examinados e sabiamente selecionados, poderá resultar em trabalho defeituoso, 

equipamento sobrecarregado, elevado índice de rotação da mão de obra, tempo 

excessivo perdido por acidentes, reparos de máquina trabalhosos, produtividade 

insatisfatória, numerosas queixas sindicais e redução no número de pessoas 

promovíveis (ZEYHER, 1974). 

 Martins e Laugeni (2006) citam as seis grandes perdas dos equipamentos: 

a) perda 1 – quebras: a quantidade de itens que deixa de ser produzida porque 

a máquina quebrou. É a mais conhecida e mais facilmente calculada. Deve 

ser combatida com uma manutenção preventiva e eficaz; 

b) perda 2 – ajustes (setup): a quantidade de itens que deixa de ser produzida 

porque a máquina estava sendo preparada e/ou ajustada para a fabricação 

de um novo item. Deve ser combatida com técnicas de redução de setup 

(trocas rápidas); 

c) perda 3 – pequenas paradas/tempo ocioso: a quantidade de itens que deixa 

de ser produzida em decorrência de pequenas paradas no processo para 

pequenos ajustes ou por ociosidades várias, como bate-papo do operador; 

d) perda 4 – baixa velocidade: a quantidade de itens que deixa de ser produzida 

em decorrência de o equipamento estar operando a uma velocidade mais 

baixa do que a nominal especificada pelo fabricante; 

e) perda 5 – qualidade insatisfatória: é a quantidade de itens que é perdida (para 

todos os efeitos, é como se não tivessem sido produzidos) por qualidade 

insatisfatória, quando o processo já entrou em regime; 
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f) perda 6 – perdas com start-up: é a quantidade de itens que é perdida (para 

todos os efeitos, é como se não tivessem sido produzidos) por qualidade 

insatisfatória, quando o processo ainda não entrou em regime. No start-up de 

partida, o índice de perda é em geral maior. 

 

 Zeyher (1974) diz ainda que para o departamento de fabricação, as 

ferramentas de produção e inspeção são tão vitais quanto a vassoura para o 

varredor ou o automóvel para o motorista de táxi. Eles não podem trabalhar sem os 

implementos de projeto para as suas finalidades específicas. O grau de perfeição de 

projeto e confecção de uma ferramenta ou instrumento possui um efeito 

considerável em muitos fatores de operação, tais como a qualidade de produto, a 

precisão, a facilidade de substituição, o tempo de preparo, o treinamento de 

empregados, reparo e manutenção, facilidade de armazenamento e aparência do 

produto. 

 

  

2.1.6 Estudo dos Tempos 

 

 Conforme Costa (2008) os primeiros estudos sobre o tempo3 no universo 

organizacional foram implementados por Frederick Taylor, com o intuito de 

padronizar o trabalho e determinar os tempos das operações. O estudo dos tempos 

tem um papel fundamental na organização do trabalho, pois através de métodos 

padronizados de operações, ficam mais evidentes as condições para avaliar a 

capacidade produtiva da mão de obra e principalmente, para identificar os pontos de 

melhoria nos processos. Abaixo são citados alguns passos de grande importância 

na determinação dos tempos-padrão: 

a) conhecer e compreender a operação a ser estudada: consiste, portanto em 

compreender o funcionamento da linha de produção, entender suas etapas, 

bem como o número de operadores envolvidos. Basear-se em uma sequência 

de montagem de maneira que seja possível cronometrar as atividades; 

 

                                            
3 A metodologia de estudo de tempos também é conhecida como cronoanálise (COSTA, 2008, p. 74). 
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b) dividir as tarefas em elementos: separar a operação em pequenos subgrupos, 

tendo tempos divididos por atividades e não um valor único de tempo. Este 

procedimento permitirá identificar, para cada elemento, o tempo gasto para 

executá-lo, descobrir movimentos inúteis e outras anomalias organizacionais 

existentes. A figura 5 exemplifica um modelo de ficha de registro dos 

procedimentos; 

 
Figura 5 – Ficha de Registros 

 

Fonte: (COSTA, 2008) 

 

c) determinar a dimensão da amostra: cronoanálise é um processo que se dá 

por amostragem, deve ser definido um número suficiente de ciclos, de forma a 

garantir a correta representação da situação real da produção; 

d) registrar tempos: os elementos utilizados para estudo dos tempos são a 

filmadora, o cronômetro e a folha de registro. Para cada elemento deve ser 

cronometrado o tempo utilizado; 

e) nivelar os tempos: consiste em remover dois tempos incorretos ocorridos 

durante as medições, tais como interrupções de terceiros, falhas na 

cronometragem, entre outras não consideradas normais. 

 

Barnes (1977) apresenta que Taylor explanou questões do cotidiano dos 

operários, esperava de seus homens uma produtividade justa e adequada. 
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Procurava encontrar a maneira correta de se executar cada uma das operações, 

ensinado aos operários como fazê-las dessa forma, mantendo constantes todas as 

condições ambientes, de maneira que pudessem executar suas tarefas sem 

dificuldades, estabelecendo tempos-padrão para o trabalho. Algum tempo depois 

explicou seus objetivos, conforme seguem: 

 

a) estudo científico de todos os elementos de uma operação em substituição aos 

métodos empíricos usados até aquela época; 

b) escolha do melhor operário para cada tarefa; seu treinamento e 

desenvolvimento substituindo o costume de deixar o operário escolher o seu 

trabalho e treinar-se da maneira que fosse capaz; 

c) desenvolvimento do espírito de cooperação entre a administração e o 

pessoal, na execução das tarefas existentes, de acordo com os princípios da 

ciência; 

d) divisão do trabalho em partes iguais entre a administração e os operários, 

cada departamento encarregando-se do trabalho que lhe coubesse, em lugar 

da condição vigente, em quase todo o trabalho e a maior parte da 

responsabilidade são descarregados sobre os operadores. 

 

Para Martins e Laugeni (2006) os equipamentos listados a seguir são os 

mais utilizados atualmente para a determinação dos tempos de produção: 

 

a) cronômetro de hora centesimal: é o cronômetro mais utilizado, e uma volta do 

ponteiro maior corresponde a 1/100 de hora, ou 36 segundos; 

b) filmadora: este é um equipamento auxiliar que apresenta a vantagem de 

registrar fielmente todos os diversos movimentos executados pelo operador, 

auxiliando o analista do trabalho a verificar se o método foi integralmente 

respeitado e auxiliando também na verificação da velocidade empregada; 

c) folha de observações: para que os tempos e demais informações relativas à 

operação possam ser adequadamente registrados; 

d) prancheta para observações: é necessária para que sejam armazenados nela 

a folha de observações e o cronômetro. 

 



29 

 
 

2.1.7 TRF – Troca Rápida de Ferramentas 

 

Segundo Shigeo Shingo (1996) a Troca Rápida de Ferramentas (TRF) ou 

Single Minute Exchange of Die (SMED) é a maneira mais eficaz de reduzir o tempo 

de setup, podendo chegar de 80 a 95% de redução. Este método foi proposto e 

formalizado por Shigeo Shingo que deu início aos estudos e reduções dos tempos 

de setup nas prensas dentro de empresas de manufatura metal-mecânica, passando 

pelas plantas da Mazda® (1950), Mitsubishi® (1957) e Toyota Motors® (1970). 

Durante este período, reuniu um conjunto de técnicas para redução de setup, as 

quais foram nomeadas TRF. 

Shingo (2000) relata suas primeiras experiências com a TRF, na Toyo 

Kogoyo’s Mazda® os gargalos de produção eram as prensas de 350, 750 e 800 

toneladas. As máquinas eram operadas por homens que eram considerados os 

melhores e mais conscientes funcionários da fábrica e não se acreditava que seria 

possível reduzir o tempo de setup praticado na época, para o responsável da seção 

a única solução para eliminar este gargalo seria adquirir novas máquinas para o 

processo. Entretanto, Shingo se propôs a efetuar uma análise do processo e, se 

ficasse evidente que não havia nenhuma maneira de eliminar os gargalos 

aconselharia a gerência a adquirir uma nova máquina. Neste processo, durante uma 

troca de matrizes da prensa de 800 toneladas, notou-se a falta de um parafuso para 

fixar a nova matriz, o operador levou mais de uma hora e a solução foi retirar um 

parafuso mais comprido de outra máquina, cortá-lo e fazer uma nova rosca. Neste 

momento Shingo (2000) percebeu que há dois tipos de setup: 

 

Setup interno (TPI – Tempo de Preparação Interno), tais como a montagem 
ou remoção das matrizes, que podem ser realizadas somente quando a 
máquina estiver parada. 
Setup externo (TPE – Tempo de Preparação Externo), tais como o 
transporte das matrizes já utilizadas para o almoxarifado ou outro transporte 
das novas para a máquina, operações que podem ser realizadas com a 
máquina em funcionamento (SHINGO, 2000, p.44). 
 

Com isso foram estabelecidos procedimentos para setup externo: verificar se 

todo o material necessário para efetuar o setup estava à disposição na máquina, isto 

aumentou a eficiência em 50% e fez com que o gargalo desta máquina 

desaparecesse (SHINGO, 2000).  
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Como sua segunda experiência, Shingo (2000) descreve que foi convidado a 

realizar um estudo na Mitsubishi Heavy Industries® em Hiroshima, nesta empresa o 

gargalo era considerado uma plaina que não trabalhava à plena capacidade. Shingo 

percebeu que a centragem e o dimensionamento da base do motor era realizado na 

própria mesa da plaina. Para aumentar o seu tempo de funcionamento, foi instalada 

uma nova mesa apenas para realizar estas operações separadamente, como um 

TPE. Esta solução resultou em um aumento de 40% na produtividade. 

A terceira operação foi em uma prensa na fábrica de carrocerias na planta 

principal da Toyota Motor Company® ocorreu em uma prensa de 1000 toneladas 

que exigia quatro horas para cada operação de setup. Inicialmente o TPI foi 

cuidadosamente separado do TPE, após seis meses o tempo de setup havia 

reduzido para 90 minutos (SHINGO, 2000). 

Em uma nova visita a fábrica Shingo recebeu o desafio de reduzir este tempo 

para 3 minutos, então surgiu a proposta de transformar os tempos de setup internos 

em setup externos. Esta mudança possibilitou alcançar a meta de um setup de 3 

minutos (SHINGO, 2000). 

A Troca Rápida de Ferramentas é uma ferramenta no contexto dos sistemas 

de produção com estoque zero em geral, e do Sistema Toyota® de Produção em 

particular.  Segundo Shingo (2000) esta posição pode ser sustentada, tendo como 

base uma visão estratégica, a partir de quatro vantagens principais: 

 

a) a redução dos tempos de preparação (setup) possibilita a produção 

econômica em pequenos lotes. Sendo assim, torna-se possível que as 

fábricas respondam mais rapidamente às variações da demanda de mercado, 

Com a utilização da TRF as empresas passam a deter maior flexibilidade em 

relação à introdução de modificações e alterações radicais na estrutura dos 

produtos. Também se diminuem consideravelmente os tempos de 

atravessamento (lead times) na fábrica, o que possibilita responder 

rapidamente as mudanças nos pedidos de mercado. A fábrica aumenta sua 

flexibilidade em relação à mudança no mix de fabricação; 

b) a redução dos tempos de preparação, a medida que possibilita trabalhar com 

pequenos lotes de fabricação, possibilita a redução dos estoques em 

processo e dos estoques de produtos acabados. Por sua vez, a redução 
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global dos inventários4 traz como consequência direta, a redução dos juros 

que incidem sobre as peças; 

c) com o TRF é possível simplificar a preparação, minimizando e, no limite, 

eliminando a possibilidade de geração de erros nos procedimentos de 

regulagem e ajustes de ferramentas e dos instrumentos; 

d) no caso das máquinas gargalo, a redução dos tempos de preparação é 

estratégica à medida que a capacidade da fábrica aumenta como um todo e 

com investimentos proporcionalmente muito baixos. 

 

Shingo (2000) conceitua processo como um fluxo contínuo no qual matérias-

primas são convertidas em produtos acabados. Uma operação, por outro lado, é 

cada ação realizada pelo homem, pela máquina ou pelo equipamento sobre 

matérias-primas e produtos intermediários ou acabados. “A produção é uma rede de 

operações e processos, com uma ou mais operações correspondendo a cada passo 

do processo”. A figura 6 mostra a estrutura das operações. 

 

Figura 6 – A estrutura das operações 

Fonte: (SHINGO, 2000) 

                                            
4 Inventários podem ser considerados como os estoques em processo, produtos acabados e 
matérias-primas. 
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Shingo (2000) sustenta que é possível projetar um sistema de manufatura 

inerentemente responsivo às mudanças. Muitos acreditam que o setup não passa de 

um procedimento padrão no processo de manufatura. Porém, a redução deste 

tempo é, na verdade, uma das chaves para a eliminação de gargalos, para a 

redução de custos e para a melhoria da qualidade dos produtos. Desta perspectiva, 

podemos dizer que o setup é um dos elementos críticos de todo o processo. 

 

Muitas pessoas ainda hoje entendem ser o seu próprio processo de 
manufatura “diferente”, por isso não se aplicam a eles os princípios de 
Shingo. “Não tenho prensas de estampagem”, diz um gerente. “Isto pode 
ser utilizado na indústria automobilística, mas não na indústria de máquinas 
de ferramentas”. Nenhum pensamento poderia ser mais equivocado do que 
este: os princípios de Shingo se aplicam a qualquer contexto fabril 
(SHINGO, 2000, p. IX). 

 

 Nas operações de fabricação tradicionais, setups eficientes requerem dois 

elementos: Conhecimento da estrutura e funcionamento da máquina e do 

equipamento, bem como ferramentas, matrizes, guias, entre outros; 

Habilidade/Experiência na montagem e remoção destes elementos e na medição, 

centragem, ajuste e calibragem após os testes. Trocas de ferramentas eficientes 

requerem operadores devidamente qualificados (SHINGO, 2000). 

 Uma vez instalados os dispositivos e ferramentas, normalmente o 

encarregado do setup ou operador efetuam numerosos ajustes nas máquinas, até 

que o serviço flua adequadamente. Todo ajuste deve ser efetuado com rapidez e 

precisão e a meta final é eliminar a necessidade de ajustes (MOURA; BANZATO, 

1996). 

 Ribeiro (1989) conceitua a TRF como sendo a troca de ferramentas realizada 

em menos de dez minutos, somando o tempo total em que o equipamento 

permaneceu parado. Assim, o tempo de troca rápida será: 

 

 

Equação 01 

Onde: 

TTR – tempo de troca rápida 

TP – tempo de preparação 

TM – tempo de movimentação 
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TA – tempo de abastecimento 

TR – tempo de regulagem 

TI – tempo de inspeção para aprovação inicial 

 

Troca Rápida de Ferramenta não significa ritmo acelerado de quem executa 
a operação, mas uma série de simplificações nas diversas etapas, dividindo 
as tarefas e eliminando os tempos ociosos. É uma atividade coordenada, de 
forma sistêmica, envolvendo toda a equipe de trabalho (RIBEIRO, 1989, p. 
24). 

 

Os tempos de setup podem ser reduzidos através de uma variedade de 

métodos, como, por exemplo, eliminar o tempo necessário para a busca de 

ferramentas e equipamentos, a pré-preparação de tarefas que retardam as trocas e 

a constante prática de rotinas das trocas de ferramentas (SLACK et al., 1997).  

 

2.1.7.1 Técnicas TRF 

 

 Para Shingo (1996) o tempo de setup compreende quatro funções: 

a) preparação da matéria-prima, dispositivos de montagem, acessórios – 

30%; 

b) fixação e remoção de matrizes e ferramentas – 5%; 

c) centragem e determinação das dimensões das ferramentas – 15%; 

d) processamentos iniciais e ajustes – 50%; 

A figura 7 esquematiza os passos do setup e suas proporções. 

 
Figura 7 – Processos do Setup 

 
Fonte: (SOUZA, 2009) 
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Ainda Shingo (1996) cita oito principais técnicas TRF para reduzir o tempo de 

setup em cada uma das áreas citadas acima: 

a) separação das operações de setup internas e externas: identificar as 

operações que devem ser realizadas quando a máquina está parada 

(setup interno), e quais podem ser realizadas com a máquina em 

funcionamento (setup externo). O transporte de ferramentas pode ser 

considerado um setup externo. Através desta operação podem ser 

reduzidos de 30 a 50% do tempo de setup; 

b) converter setup interno em externo: este é um dos princípios mais 

poderosos da TRF. Fazer esta conversão exige uma nova análise de 

todas as operações encontrando maneiras que possibilitem que a 

maior parte delas seja realizada com a máquina ainda em 

funcionamento; 

c) padronizar a função, não a forma: a padronização da forma e do 

tamanho das matrizes pode reduzir os tempos de setup 

consideravelmente. Porém, a padronização da forma é uma perda, 

porque todas as matrizes teriam de adequar-se ao maior tamanho 

utilizado, o que aumentaria os custos desnecessariamente. Já a 

padronização da função requer apenas uniformidade nas peças 

necessárias à operação de setup; 

d) utilizar grampos funcionais ou eliminar os grampos: a utilização do 

parafuso pode consumir um tempo muito grande. Um parafuso de 15 

roscas precisa ser girado 14 vezes antes de realmente ser apertado, o 

que ocorre no último giro. Sendo assim, a utilização de fixadores 

funcionais, como o método de rasgo em U, método do furo em forma 

de pêra e o método da braçadeira podem reduzir o tempo utilizado no 

aperto de vários parafusos. A figura 8 apresenta modelos de 

dispositivos de fixação funcionais. 
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Figura 8 – Dispositivos Funcionais de Fixação 

 

F����: (SHINGO, 1996) 
 

e) usar dispositivos intermediários: algumas esperas podem ocorrer 

devido a ajustes durante o setup, estas podem ser eliminadas com o 

uso de dispositivos padronizados; 

 

Por exemplo, uma máquina para fresar perfis produzia blocos para 
conformar tubos de aparelhos de televisão. A marcação das alturas e 
centragem para o gabarito e para o material eram feitas em setup interno na 
mesa da máquina. Devido às muitas curvas nos blocos, essa era uma 
operação complicada e demorada. Dois dispositivos intermediários foram 
construídos e eram um pouco menores que o prato da fresadora. Enquanto 
uma peça é fresada, um gabarito e a próxima peça a ser trabalhada são 
fixados ao outro dispositivo sobre a mesa, sendo então centrados e 
ajustados na altura apropriada (SHINGO, 1996, p. 84). 

 

f) adotar operações paralelas: operações em grandes máquinas podem 

envolver trabalho de setup nas duas laterais ou nas partes frontal e 

posterior da máquina. Se apenas um operário executar estas 

operações, muito tempo e movimento serão desperdiçados com o 

deslocamento em torno da máquina. Quando duas pessoas realizam 
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essas operações simultaneamente, o tempo pode ser reduzido em 

50%; 

g) eliminar ajustes: normalmente, ajustes e testes-piloto são responsáveis 

por cerca de 50% do tempo de setup interno. A redução destes ajustes 

inicia com o reconhecimento de que a preparação e o ajuste são duas 

funções distintas e podem ser separadas; 

 

Preparação ocorre na mudança de posição de um interruptor de fim de 
curso. O ajuste ocorre quando o interruptor de fim de curso é testado e 
repetidamente ajustado em uma nova posição. A suposição de que o ajuste 
é inevitável leva a tempos desnecessariamente longos de setup interno e 
requer um alto nível de habilidade e experiência por parte do operador. 
Porém, os ajustes podem ser eliminados, se um padrão for empregado para 
determinar com precisão a posição correta do interruptor de fim de curso.  
Por conseguinte, a preparação será a única etapa necessária (SHINGO, 
1996, p. 86). 

 

h) mecanização: a mecanização auxilia no deslocamento de grandes 

matrizes. Este investimento deve ser pensado com cuidado e 

considerado apenas após a aplicação dos sete primeiros princípios. 

Estes podem reduzir o setup de uma máquina de duas horas para três 

minutos, sendo que a mecanização reduziria somente mais um minuto, 

por exemplo. 

A figura 9 esquematiza o fluxograma para a aplicação dos oito métodos da 

troca rápida de ferramentas. 

 

Figura 9 – Fluxograma para a aplicação das oito técnicas TRF 

 

Fonte: (SHINGO, 1996) 
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2.1.7.2 Estágios conceituais da troca rápida de ferramentas 

 

 A TRF conduz à melhoria do setup de forma progressiva. Assim ela passa por 

quatro estágios básicos. Shingo (1996) os apresenta conforme descrito abaixo: 

 

a) Estágio Um – considerado um estágio preliminar, não é realizada uma 

distinção entre setup interno e setup externo. As atividades como a procura 

por ferramentas ou manutenção das matrizes, executadas com a máquina em 

funcionamento aumenta desnecessariamente o tempo de preparação; 

b) Estágio Dois – visto como o mais importante na aplicação da TRF, ele implica 

a separação das operações de setup interno e externo. Todas as atividades 

possíveis devem ser realizadas enquanto a máquina ainda estiver ligada; 

c) Estágio Três – verificar se alguma etapa considerada setup interno pode ser 

transformada em setup externo; 

d) Estágio Quatro – examinar as operações para observar oportunidades 

adicionais de melhoria. Eliminação de ajustes e a linearização dos métodos 

de fixação podem auxiliar na redução de tempos. A figura 10 apresenta os 

estágios conceituais da TRF. 
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Figura 10 – Estágios conceituais e técnicas de operacionalização 

 
Fonte: (SHINGO, 1996) 

 

2.1.7.3 Aplicando a TRF 

 

 Os benefícios completos da TRF somente podem ser atingidos depois da 

realização de uma análise das operações de setup e da identificação dos quatro 

estágios conceituais. Entretanto, técnicas efetivas podem ser aplicadas a cada 

estágio, levando a reduções impressionantes do tempo e a melhorias na 

produtividade. As operações de setup nas grandes máquinas geralmente significam 

trabalho na parte frontal e posterior da máquina, então, se uma pessoa realiza este 

trabalho sozinha, os movimentos são desperdiçados continuamente quando ela 

caminha em torno da máquina (SHINGO, 2000). 

 Ainda Shingo (2000) apresenta que operações em paralelo são muito úteis 

por acelerar esse tipo de trabalho. A figura 11 mostra os procedimentos 

estabelecidos em um caso de operações efetuadas simultaneamente.  
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Figura 11 – Folha de procedimentos para operações paralelas  

 
Fonte: (SHINGO, 2000) 

 

Neste caso, o elemento mais importante é a segurança. A máquina não pode 

ser ligada enquanto as duas pessoas concluírem suas atividades. Para prevenir 

isso, podem ser implantados códigos entre os operadores, apitos, sensores de 

liberação da máquina, entre outros. Ainda assim, os gerentes costumam alegar que 

a falta de mão de obra impede que as operações sejam realizadas em paralelo. Mas 

com o sistema TRF, este problema é reduzido, pois apenas poucos minutos de 

auxílio são necessários e a simplicidade das operações possibilita até mesmo os 

operadores inexperientes prestarem o auxílio necessário (LEISER; LYRA, 2010). 
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 2.1.7.4 Fixadores funcionais 

 

Para SHINGO (2000, p. 71) “um fixador funcional é um dispositivo de fixação 

que serve para manter objetos no local com o mínimo de esforço”. Na sequência 

serão apresentados exemplos de fixadores funcionais que podem fixar ou soltar 

objetos com apenas uma volta5.  

Método do furo em forma de pêra – surgiu a partir de um caso de um grande 

tanque de vulcanização, onde a tampa era fechada com 16 parafusos, usando um 

método de fixação direta. Para reduzir o tempo gasto girando a porca cerca de 30 

vezes para retirar e também para colocar a tampa, os furos dos parafusos foram 

feitos em forma de pêra, como mostra a figura 12, de modo que cada porca pudesse 

ser solta com apenas uma volta (SHINGO, 2000). 

 

Figura 12 – Furos de fixação em forma de pêra  

 

 
Fonte: (SHINGO, 2000) 

 

Método da arruela em U – nesta operação, fios eram enrolados no núcleo do 

motor. Quando o movimento estava completo, a operação era a seguinte: soltar e 

remover a porca de fixação, remover a arruela, remover o núcleo bobinado, colocar 

a arruela, girar a porca e fixar, iniciar a próxima operação. Substituindo a arruela 

comum por uma em forma de U, como mostrada na figura 13, a sequência ficou da 

                                            
5 “Algumas pessoas pensam que uma volta de um parafuso normal é insuficiente e que é necessário 
projetar roscas especialmente para este fim” (SHINGO, 2000, p. 71). 
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seguinte maneira: ao término do enrolamento, parar a máquina e soltar a arruela em 

uma volta, puxar e retirar a arruela em U, remover o núcleo bobinado com a porca 

no lugar (isto é possível, pois o diâmetro interno do núcleo excede o diâmetro 

externo da porca), colocar a arruela de volta, fixar com uma volta de porca, iniciar a 

próxima operação (SHINGO, 2000). 

 

Figura 13 – Arruela em U 

 
Fonte: (SHINGO, 2000) 

 

Método da rosca fendida – no parafuso convencional, fendas foram cortadas, 

dividindo-o em três seções, fendas correspondentes são feitas nas roscas do furo, 

no processo de fixação, a inserção é feita alinhando as arestas do parafuso com as 

fendas da rosca do furo. O parafuso é simplesmente deslizado até a posição e então 

fixado com 1/3 de volta. A figura 14 ilustra o método da rosca fendida (SHINGO, 

2000). 
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Figura 14 – Método da rosca fendida 

Fonte: (SHINGO, 2000) 

 

 Método do encaixe em U – conforme mostra a figura 15, foi feito um rasgo 

tipo rabo de andorinha na mesa da máquina, onde era inserida a cabeça do 

parafuso, deslizando o parafuso para o encaixe em U da matriz, foi possível fixá-lo 

em uma volta de porca (SHINGO, 2000). 

 

Figura 15 – O método do encaixe em U  

 
Fonte: (SHINGO, 2000) 

 

 Método do grampo – a matriz é fixada apertando um parafuso em um grampo 

que pressiona a matriz, conforme apresenta a figura 16 (SHINGO, 2000). 
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Figura 16 – O método do grampo 

 
Fonte: (SHINGO, 2000) 

 

2.1.7.5 Vantagens da troca rápida de ferramentas 

 

 Ribeiro (1989) cita algumas vantagens da TRF: 

a) redução do lote econômico de produção; 

b) aumento do tempo de utilização da máquina; 

c) redução no ciclo de fabricação (lead time); 

Shingo (2000) acrescenta ainda: 

a) eliminação de erros de setup e também da incidência de defeitos, 

devido a eliminação de operações experimentais; 

b) qualidade melhorada, pois as condições operacionais são totalmente 

reguladas com antecedência; 

c) maior segurança, devido a simplicidade das operações; 

d) 5S ou housekeeping simplificado, reduzindo o número de ferramentas 

necessárias, sendo organizadas de forma mais funcional. 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

 A empresa Sincol S/A Indústria e Comércio® tinha como principal objetivo a 

exploração da indústria de construção em geral, dentre elas o beneficiamento de 

madeira, fabricação de móveis e construção de casas. Com o tempo, dadas as 

mudanças na estrutura organizacional, a produção limitou-se a fabricação de 
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móveis. Para o maior aproveitamento de madeiras, até então não utilizadas no 

processo, a partir de 1952, a produção de móveis foi reduzida, dando ênfase a 

produção de camas, janelas venezianas e portas lisas. Em 1978 dá-se início aos 

primeiros passos rumo à exportação de produtos.  

 Pensando na continuidade de suas atividades, principalmente na matéria-

prima para sua indústria, em 12 de dezembro de 1981 a empresa criou a 

Reflorestadora Sincol Ltda.®, com o objetivo de plantar e manejar florestas para 

suprir a demanda industrial de toras.  

 A Sincol® é uma das maiores fabricantes de portas em madeira da América 

Latina, com uma média anual de 700 mil unidades, além de batentes, guarnições, 

painéis e madeira beneficiada. Possui ainda 48 representações distribuídas nas 

cinco regiões do Brasil e também nos Estados Unidos e Reino Unido. 

  

2.2.1 Explanação Inicial e Aprovação da Diretoria 

 

 Durante a implantação do Sistema Toyota® de Produção, ocorreram várias 

mudanças e melhorias no parque fabril da empresa. O foco no cliente fez com que o 

mix de produtos fosse adequado às necessidades, para isso foi preciso reorganizar 

o layout das fábricas, efetuar um novo nivelamento da produção, implantar o sistema 

kanban e, para que estas implantações se tornassem eficazes, foi necessário um 

intenso plano de treinamento aos colaboradores. 

 Também foi implantado o Programa de Manutenção Produtiva Total para que 

as manutenções corretivas diminuíssem, gerando aumento da produção e da 

produtividade. Sempre visando à melhoria contínua, a busca pela redução das 

quebras e paradas das máquinas continuou. Foi então sugerida a implantação do 

Sistema de Troca Rápida de Ferramentas, cujo objetivo é reduzir o tempo de setup 

das máquinas. 

 Primeiramente, um esboço do programa foi apresentado à Direção da 

empresa que efetuou uma análise, para então autorizar sua implantação. Autorizado 

o desenvolvimento da proposta, foi necessário definir qual setor e qual máquina 

fariam parte deste projeto piloto. Recentemente, a referida empresa adquiriu uma 

nova máquina para um de seus setores, considerado gargalo. 
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 O setor de Acabamento, mesmo após o nivelamento da produção e a nova 

organização do layout, apresentava certa dificuldade em atender a produção das 

duas prensas do setor fornecedor. Então, foi considerada como a linha de produção 

piloto para a implantação do sistema TRF a Esquadrabordos E10236. Enquanto seu 

fornecedor tem capacidade produtiva maior, o setor de acabamento tem dificuldades 

para suprir a produção semanal. Portanto, cada melhoria nesta linha, cada redução 

do tempo que a máquina realmente precisa ficar parada, se torna uma redução dos 

tipos de perdas já citados. 

 Os setores fornecedores do Acabamento são a Prensa de Laminação e 

Prensa Indoor, que entregam as bases laminadas para que elas sejam refiladas, 

fileteadas, destopadas, isoladas em suas extremidades e identificadas com um 

carimbo, conforme apresentado na figura 17. 

 

Figura 17 – Carimbo de identificação 

 
Fonte: (SINCOL, 2013) 

 

 Este processo é efetuado na linha de produção da Esquadrabordos E1023, 

composta por três máquinas, o processo inicia-se pelo robô alimentador, que 
                                            
6 Esquadrabordos E1023 – linha de produção responsável por refilar, filetear, destopar, selar os topos 
e carimbar as portas. 
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posiciona corretamente as portas na esteira para que possam entrar na primeira 

máquina, esta possui duas fresas e um triturador em cada lado, os trituradores 

removem a madeira para que a porta fique na largura correta, enquanto as fresas 

fazem um acabamento de arremate para que as portas não sejam danificadas na 

saída dos trituradores. Em seguida a porta passa pelo girador que, como o próprio 

nome já diz, inverte o sentido da porta para que ela entre lateralmente na máquina. 

Nesta seção, também há uma fresa e dois trituradores em cada lado da máquina, 

estes fazem o trabalho de destopo, deixando a porta com a altura correta. Então, na 

terceira máquina, os topos da porta são isolados com um selador para protegê-los 

da umidade. Todas as portas também recebem um carimbo de identificação e 

seguem o seu processo de produção. 

 Na sequência elas são encaminhadas para a lixadeira, onde são calibradas 

com sua espessura final. Desta máquina seguem para as mesas de revisão, de 

onde são destinadas para os setores Pintura, Aplicação, Montados, Sinkit e Estoque. 

A figura 18 apresenta o layout desta linha de produção. 

 
Figura 18 – Layout da Esquadrabordos 

 
Fonte: (MACLINEA, 2013) 

 

 Desde a implantação do STP na empresa, as melhorias planejadas são 

colocadas em prática através dos Eventos Kaizen, onde o consultor interno 

seleciona colaboradores, direta ou indiretamente, ligados à área que receberá as 

mudanças, para que em uma semana eles se dediquem exclusivamente ao evento, 

desenvolvendo, monitorando e aplicando as técnicas absorvidas no treinamento. 

 Nesta ocasião, durante uma mesma semana, será realizado um Kaizen com 

dois objetivos: a Implantação de Técnicas de Setup Rápido e Desenvolvimento de 
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um Manual de Operação para a Esquadrabordos e também a Implantação de 

Sistemas Puxados para Colméias na Prensa Indoor. Para participar deste evento, o 

responsável pelo Departamento de Produção Enxuta selecionou dois consultores 

internos para planejar, desenvolver e monitorar as tarefas, cinco integrantes da 

equipe, para auxiliar nas melhorias, e ainda um líder, o supervisor do setor de 

Acabamento. 

 

2.2.2 Pré-kaizen 

 

 O pré-kaizen, como o próprio nome já diz, é uma reunião onde são discutidas 

as atividades a serem realizadas na semana do evento, é um planejamento para o 

levantamento e distribuição das tarefas entre os integrantes da equipe. Neste 

primeiro momento foi efetuada uma vistoria na linha de produção da esquadrabordos 

E1023 a fim de identificar as situações que podem ser melhoradas e aperfeiçoadas 

em termos de máquinas, fornecimento do material pelo setor anterior, 5S, 

armazenamento e estoque dos produtos utilizados nesta linha. 

 Durante esta vistoria percebeu-se que: 

a) lâminas de madeira são armazenadas em local impróprio: os filetes 

em lâmina de madeira são armazenados incorretamente, 

simplesmente deixados no chão, ao lado da máquina, onde eles 

podem ser danificados pelos colaboradores que transitam neste local, 

além de que estão misturados com relação ao seu tamanho e 

acabamento. A figura 19 expõe como ficam os filetes de madeira; 

 
Figura 19 – Armário de fitas de borda  

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 
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b) fitas de borda são armazenadas incorretamente: os filetes em PVC e 

papel melamíco são armazenados em local impróprio, visto que estão 

em um armário aberto, ficando expostos a sujeiras e principalmente a 

umidade. A identificação dos filetes está desatualizada, o que dificulta 

a localização rápida, fazendo com que o setup leve maior tempo, além 

de proporcionar a utilização incorreta de acabamento e medida na 

produção dos pedidos. A figura 20 mostra como eram armazenados. 

 
Figura 20 – Armário de fitas de borda  

Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

 

c) excesso de resíduos de madeira durante o funcionamento: apesar de 

ser uma máquina nova, adquirida recentemente, os captadores atuais 

são ineficientes, pois não direcionam todo o resíduo para o exaustor. 

Poderiam ser adicionados captadores para reduzir este problema; 

d) falta de identificações: não existe a identificação limitando a área de 

passagem dos colaboradores e visitantes em torno da máquina. Não 

existe a demarcação das ferramentas e acessórios da máquina, bem 

como a demarcação da área dos utensílios de limpeza; 

e) não existe um padrão de trabalho para a troca de ferramentas: o 

operador executa as tarefas aleatoriamente e sozinho; 

f) as chaves de aperto utilizadas são inapropriadas: são utilizadas 

chaves com os manípulos curtos para locais de difícil acesso e 

também são utilizados parafusos de diversas medidas, o que dificulta 

muito a montagem das proteções após a troca das ferramentas; 
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g) não há identificações nas caixas de ferramentas: nesta máquina 

existem dois conjuntos de ferramentas, onde cada uma delas deve ser 

armazenada corretamente em sua caixa para que possa ser 

prontamente localizada para a substituição e também para ser enviada 

à afiação, a figura 21 mostra como são as caixas de ferramentas; 

 

Figura 21 – Caixas das ferramentas antes do Evento Kaizen  

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

 

h) existe uma movimentação excessiva em torno da máquina durante a 

operação de setup: como um único operador realiza este 

procedimento nos dois lados da máquina, ele percorre grande 

distância transportando ferramentas. 

 

 Baseado nestes dados coletados foi possível desenvolver o plano de ação 

para a semana do Evento Kaizen. A tabela 1 apresenta as atividades e seu status 

para que a sua execução possa ser monitorada. 
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Tabela 1 – Plano de Ação 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

 

 Definidas as primeiras tarefas a serem executadas durante a semana do 

Kaizen, foi então realizada uma reunião com todos os integrantes da equipe para 

apresentar um escopo do plano de ação, organizar e dividir as tarefas entre os 

integrantes. Como um dos objetivos do Sistema Toyota® de Produção é também a 

mudança de cultura no processo produtivo, o primeiro passo para a melhoria em 

uma linha de produção deve ser o treinamento abrangendo todos os itens que serão 

abordados. 

 Após isso, deu-se início a confecção do cartaz de divulgação, apresentado na 

figura 22, para anunciar os objetivos e os membros da equipe para os demais 
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setores da fábrica, pois estes servirão de apoio, auxiliando em atividades complexas 

que a equipe não tem condições para executar. 

 
Figura 22 – Cartaz de Divulgação 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

 

2.2.3 Evento Kaizen 

 

 Programada para a segunda-feira, dia 19/08/2013, a abertura do evento 

ocorreu apresentando os objetivos e programação para a Direção e os Supervisores 
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dos setores produtivos. Nesta ocasião também foram distribuídos os coletes de 

identificação dos integrantes da equipe, os coletes são de cor vibrante, para que os 

demais colaboradores localizem e deem preferência à equipe durante esta semana. 

A figura 23 mostra a equipe uniformizada com o colete. 

 
Figura 23 – Coletes de identificação 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

 

 Após a abertura oficial, a equipe permaneceu na sala de treinamento, onde os 

integrantes foram devidamente capacitados para que fosse possível executar este 

plano da melhoria. Os temas do treinamento foram: Sistema Toyota® de Produção, 

a Produção em massa, Produção enxuta, os 7 Desperdícios, os conceitos dos 5S, e 

finalmente a Troca Rápida de Ferramentas. Posteriormente, a equipe realizou uma 

ronda no setor de Acabamento para entender qual é o procedimento do setor como 

um todo e também da linha de produção da esquadrabordos em específico.  

 Já no segundo dia deste programa de melhoria, foram identificadas algumas 

formas de fixação das proteções de segurança que poderiam ser alteradas para o 

método de fixadores funcionais. Todas as proteções possuíam diversos parafusos, 

inclusive de diferentes medidas, estas foram alteradas para o método de fixação 

com furos em forma de pêra, onde o operador não precisa retirar todos os parafusos 

para remover a proteção das ferramentas. Conforme ilustra a figura 24, algumas 

formas de fixação normais também foram alteradas para parafusos com manípulos 

em locais de difícil acesso, onde a remoção necessitava de um árduo trabalho. 
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Figura 24 – Aplicação dos fixadores funcionais 

 

Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

 

 Foram ainda organizados os conjuntos de ferramentas de corte em suas 

devidas caixas. Cada conjunto era armazenado em seis caixas identificadas com o 

número da ferramenta, que serve apenas para o controle do setor de afiação. Estas 

caixas foram identificadas com sistema de cores, que é de fácil visualização e 

identificação dos colaboradores para que seja imediata a percepção do sentido de 

corte (transversal ou longitudinal) e em qual máquina ela deve ser utilizada. Após a 

modificação elas encontram-se conforme mostrado na figura 25. Onde o número é a 

identificação da máquina que a ferramenta pertence, a letra à esquerda informa o 

sentido de corte da ferramenta (L – longitudinal e T – transversal) e as cores verde e 

vermelho informam o lado da máquina a que pertencem. 

 

Figura 25 – Identificação das caixas de ferramentas 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 
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  Por tais caixas serem confeccionadas em madeira e a ferramenta também ser 

pesada, existe uma grande dificuldade em transportá-las. Para isso era utilizado 

pequeno carro de transporte de materiais dentro do setor, que também poderia ser 

utilizado para outros fins, justamente quando seria necessário durante o setup, além 

de pesado, ele é muito longo e também muito baixo, o que prejudica as funções 

ergonômicas. Para reduzir o desperdício de tempo de transporte, foram 

confeccionados dois novos carros, em forma de mesas, com dois andares, conforme 

apresenta a figura 26. 

 

Figura 26 – Carros de transporte 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

  

 No decorrer da semana foram identificadas algumas fontes de sujeira e 

também identificados locais que necessitavam de melhorias com relação aos 5S. Foi 

programada a pintura das faixas em torno da máquina e também as faixas para 

demarcar os lugares dos carrinhos de transporte, dos utensílios de limpeza e do 

suporte para as lâminas de madeira. A figura 27 mostra o processo de identificação 

e organização do setor. 
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Figura 27 – Pintura das faixas de identificação 

 

Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

 

 Neste momento também foi efetuada a pintura do armário para armazenar as 

fitas de borda de melamínico, colocadas as portas nestes armários e também 

desenvolvidas novas identificações conforme apresenta a figura 28. 

 
Figura 28 – Reforma no armário de fitas de borda  

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

 

 Durante a semana, a equipe se dedica para concluir o plano de ação 

apresentado. Foram confeccionados e identificados os suportes para os filetes de 

borda, que ficam armazenados próximo à máquina, porém em um local que não 

havia circulação de colaboradores, conforme figura 29. 
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Figura 29 – Suporte para filetes de madeira  

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

 

 Para melhorar a imagem do setor, foi aberta uma ordem de serviço para os 

setores de apoio, elétrica e mecânica, para que fossem arrumados os cabos 

aparentes da máquina, fixar os trilhos soltos e fazer uma revisão nos itens da 

máquina com problemas em seu funcionamento. Para reduzir os resíduos de 

madeira, direcionando-os para o exaustor, foram solicitados ao setor de mecânica, 

captadores com escovas conforme figura 30. 

 

Figura 30 – Instalação dos captadores  

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

 

 Para que esta troca de ferramentas pudesse ser feita por mais de uma 

pessoa foi necessário realizar a compra de mais chaves de aperto. Foi efetuado um 

levantamento das chaves que deveriam ser adquiridas. Dentre elas estão: 04 chaves 
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estrela 13 mm com catraca, 02 chaves Allen 2,5 mm cabo longo, 04 chaves Allen 04 

mm cabo longo, 04 chaves Allen 6,5 mm cabo longo, 02 martelos de nylon. 

 Paralelamente foi realizada a verificação do sistema de troca de ferramentas 

atual, através do vídeo filmado na semana do pré-kaizen. Com este vídeo foi 

identificado que apenas uma pessoa realizava a operação de setup. Além de um 

enorme desgaste, devido ao esforço para retirar e colocar as proteções, transportar 

as ferramentas pesadas e ainda regular a máquina, o tempo que se levava para 

concluir este processo é considerado alto e poderia, com toda certeza, ser reduzido. 

 Empregando os métodos descritos por Shingo (2000), foi realizada a 

descrição dos processos realizados no sistema de troca de ferramentas atual. 

Primeiramente o operador aguarda até que a máquina paralise totalmente para que 

possa ser iniciado o processo de limpeza para remover os resíduos de madeira. 

Então o operador dirige-se até o armário para apanhar as chaves de aperto 

necessárias para realizar o setup. 

 O próximo passo é erguer o conjunto motor da primeira máquina lado fixo 

para que a proteção dos trituradores possa ser retirada. O conjunto motor desta 

mesma máquina também deve ser afastado para que a proteção de segurança da 

fresa possa ser retirada. O operador precisa então retirar esta fresa, neste momento 

ele percebe que não possui a chave necessária para remover esta ferramenta de 

corte, então ele se dirige até o armário para procurá-la. 

 Retornando para a máquina a ferramenta é retirada e levada para o carrinho 

transportador. Os dois trituradores também são removidos e levados ao carrinho. 

Passando para a segunda máquina é efetuado basicamente o mesmo processo, 

inicialmente é feita a limpeza, o conjunto motor é erguido para que a proteção de 

segurança possa ser removida, o conjunto motor é afastado para a retirada da 

proteção das fresas, então as ferramentas de corte são removidas. 

 Posteriormente, este processo é realizado nestas mesmas máquinas, no 

outro lado, chamado de lado móvel por se ajustar às medidas das portas. Após este 

processo inicia-se a busca pelas fresas e trituradores específicos de cada máquina 

(lado fixo e lado móvel, sentidos longitudinal e transversal). Esta localização leva um 

certo tempo, pois as ferramentas não estão devidamente identificadas, conforme foi 

mostrado na figura 21. 
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 Localizadas as ferramentas, inicia-se o processo de colocação das 

ferramentas novamente, na mesma sequência em que foram retiradas. São 

instaladas as fresas e trituradores e colocadas as proteções de segurança no lado 

fixo da máquina. Nesta etapa o operador desperdiça muito tempo procurando o 

parafuso correto para cada proteção, pelo fato de os parafusos possuírem várias 

medidas. Um problema que também ocorre frequentemente com os parafusos é a 

perda, pois eles caem em locais de difícil acesso na máquina e não podem ser 

recuperados. A figura 31, retirada do vídeo, mostra a dificuldade para encontrar o 

parafuso adequado. 

 

Figura 31 – Procura por parafusos 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

 

Este processo se repete até que todas as proteções de segurança estejam 

em seus devidos locais. Então os conjuntos dos motores também podem ser 

regulados na posição correta para dar continuidade à produção. Antes de a máquina 

ser ligada novamente, o operador ainda guarda todas as ferramentas no armário e 

ainda coloca as ferramentas de corte em suas caixas de madeira, as organiza no 

carrinho e o posiciona em um local onde não há movimentação para que elas sejam 

encaminhadas ao setor de afiação. 

 A tabela 2 apresenta a tomada de tempo realizada a partir do primeiro vídeo. 
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Tabela 2 – Descrição das atividades de setup antes da implantação da TRF 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 
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 Com a descrição de todas as atividades realizadas na operação de setup foi 

possível aplicar os métodos para o desenvolvimento de um padrão de trabalho para 

a troca de ferramentas. Primeiramente, foram separadas as atividades que podem 

ser realizadas em setup externo das que realmente precisam ser realizadas em 

setup interno. Em um segundo momento, foram identificadas as atividades que 

poderiam ser realizadas paralelamente pelos auxiliares, que ficavam apenas 

aguardando enquanto o operador executava todo o trabalho necessário. O Gráfico 1 

apresenta o tempo de setup interno comparado com o setup externo. 

 

Gráfico 1 – Separação de setup interno e externo 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 
 

 Com a separação de TPI e TPE e com todas as melhorias identificadas 

inicialmente já realizadas, o próximo passo foi verificar quais atividades 

necessariamente devem ser realizadas pelo operador da máquina e quais podem 

ser realizadas pelos auxiliares. A tabela 3 mostra as atividades já separadas e na 

sua sequência correta. 
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Tabela 3 – Padrão de trabalho para o Setup 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 
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 Com o padrão de trabalho já definido, foi necessário repassar um treinamento 

para os operadores e auxiliares para que todos tivessem a oportunidade de 

aprender e esclarecer quaisquer dúvidas referente à filosofia TRF e ao padrão de 

troca de ferramentas estabelecido 

 Ainda foram necessários alguns ajustes, como a identificação dos sentidos 

para aproximar e afastar os conjuntos de motores e um novo treinamento para os 

operadores que, durante a primeira troca de ferramentas, apresentaram certa 

dificuldade e insegurança ao realizar as tarefas estabelecidas. 

 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

Baseado no referencial bibliográfico foi efetuado o levantamento da situação 

atual utilizando a filmagem para verificação do tempo utilizado para efetuar a troca 

das ferramentas da linha de produção da Esquadrabordos 1023. O tempo total deste 

setup foi de 2 horas e 50 minutos. Foi estabelecida uma meta para a redução do 

tempo de setup de 50% na semana do evento e 70% após alguns ajustes pós 

evento kaizen. 

Todas as melhorias realizadas contribuíram, direta ou indiretamente, para o 

sucesso deste evento kaizen, pois cada esforço e cada movimento realizado 

desnecessariamente pelos operadores geravam perda de tempo, que somadas 

resultavam em um enorme desperdício. A figura 32 apresenta algumas melhorias 

com relação aos métodos de fixação. 
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Figura 32 – Aplicação dos engates rápidos 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

 

A movimentação, por exemplo, teve uma grande redução devido às melhorias 

tais como a padronização de ferramentas, a aplicação dos engates rápidos que 

inutilizaram a busca pelos parafusos; a confecção dos carros de transporte que 

aproximaram as ferramentas; a compra de chaves de aperto, que possibilitaram que 

o setup fosse realizado por mais de uma pessoa. A distância total percorrida pelos 

operadores foi reduzida cerca de 250 metros como mostrado na figura 33. 
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Figura 33 – Comparativo de movimentação 

Fonte: (MACLINEA, 2013, adaptado) 

 

Enquanto o tempo de troca de ferramentas chegava próximo de três horas de 

trabalho e era realizado somente nos finais de semana para não interromper a 

produção diária, este tempo foi reduzido para 40 minutos na primeira medição. 

Após um mês de implantação foi efetuada uma nova filmagem cujo tempo 

chegou a 25 minutos. O gráfico 2 apresenta o comparativo das tomadas de tempo 

realizadas durante a implantação. 
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Gráfico 2 – Comparativo de tomadas de tempo 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

 

É seguro que este tempo será ainda menor a medida que operador e 

auxiliares ganharem confiança e prática ao realizar esta operação. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Com a finalidade de reduzir o tempo de troca de ferramentas de uma linha de 

produção, considerada gargalo, foi apresentada a proposta de implantação das 

técnicas de TRF, que além de ferramentas são consideradas uma filosofia que, 

quando empregadas e sustentadas com seriedade podem trazer inúmeros 

benefícios para a empresa. 

Este trabalho teve como objetivo o auxílio na implantação do sistema de 

Troca Rápida de Ferramentas para a redução do tempo de setup de uma linha de 

produção de uma empresa madeireira, cujo tempo utilizado para realizar esta 

operação até então, era considerado normal. Após a primeira tomada de tempo ser 

apresentada, o tempo de setup passou a ser visto como um grande desperdício que 

precisava ser controlado ou eliminado. 

Em um primeiro momento os colaboradores designados para participar deste 

programa de melhoria receberam treinamentos sobre o Sistema Toyota® de 

Produção, Produção Enxuta, 5S’s e o Sistema de Troca Rápida de Ferramentas. 

Então foi efetuada uma vistoria para que todos os pontos que necessitavam de 

melhorias com relação aos 5S’s fossem identificados. 

Realizadas todas as melhorias possíveis quanto a utilização, armazenamento 

e identificação de materiais, deu-se início a identificação das melhorias necessárias 

para auxiliar os operadores no processo de setup, nesta etapa foram 

confeccionados carrinhos de transporte, captadores para diminuir os resíduos de 

madeira na máquina, suportes para matéria prima, adquiridas chaves de aperto e 

identificadas as caixas de ferramentas. 

Foi então realizada a segregação do tempo de setup interno e setup externo, 

para que o plano de troca de ferramentas padrão fosse desenvolvido com base nas 

atividades que realmente precisariam ser realizadas com a máquina em estado de 

espera. Neste plano padrão foram incluídos mais três colaboradores que auxiliam na 

mesma máquina para participar da troca rápida de ferramentas. 

No último dia da semana de implantação foi realizada uma nova tomada de 

tempo. Sendo esta a primeira vez que o operador 2 e os auxiliares participaram da 

troca de ferramentas, ocorreram alguns imprevistos como dúvidas ao movimentar os 

conjuntos motores e dificuldade para memorizar o próximo passo a ser realizado por 
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cada colaborador. Mesmo com estes contratempos, o tempo total após a regulagem 

foi de quarenta minutos. 

Como atividade pós-kaizen, foi realizado um novo treinamento para sanar as 

dúvidas que ainda restavam. Um mês após a implantação deste programa foi 

efetuada uma nova tomada de tempo, onde os operadores e auxiliares se 

mostraram um pouco mais seguros ao realizar suas atividades. O tempo total de 

troca de ferramentas foi reduzido para vinte e cinco minutos. 

Os resultados, apresentados no capítulo anterior, evidenciam o ganho que 

advém da aplicação das técnicas para a redução do tempo de troca de ferramentas 

e inspira os supervisores e a direção a selecionar outras linhas de produção para 

que sejam incluídas no programa TRF. 

Onde a rotatividade de colaboradores é expressiva, a sustentabilidade de 

programas como a Troca Rápida de Ferramentas se dá com o constante 

treinamento dos colaboradores para auxílio na manutenção e operações de setup, 

pois desde as máquinas consideradas mais simples até as mais modernas, precisam 

de pessoas focadas para que além dos resultados obtidos com o evento, a busca 

pela eliminação de desperdícios continue, praticando a verdadeira mentalidade da 

melhoria contínua. 
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ANEXOS 
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ANEXO A – Layout detalhado da linha de produção E1023 
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APÊNDICE A – Desenho do carrinho transportador
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APÊNDICE B – Desenho do captador 
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APÊNDICE C – Separação de Setup Interno e Externo 

 


